
 
P R O T O K Ó Ł Nr L/2018 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 27 czerwca 2018 r. 

 
   L sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Nowej 
Dębie i trwała od godz. 1500  do godz. 1950. 
W sesji uczestniczyło 12 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. Radni nieobecni – Marzena Chmielowiec, Zbigniew Karkut i Jacek Szpunar. 
Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik 
Nr 2 do protokołu. 
Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy 

Nowa Dęba za 2017 rok: 
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, 
2) sprawozdanie finansowe, 
3) informacja o stanie mienia Gminy Nowa Dęba, 
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu, 
5) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium z 

uzasadnieniem, 
6) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym wniosku 

Komisji Rewizyjnej, 
7) dyskusja. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok, 
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2017. 

5. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji. 
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
7. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

            3)    zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok, 
            4)    zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego, 
            5)    udzielenia w 2018 roku pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu, 
            6)  wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do realizacji Programu              
                 „Mieszkanie plus”, 
           7)    wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej 
                  w Nowej Dębie, 
           8)   zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie  
                   udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, 

9)  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016 - 
2023, 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, 

            11)zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    
                  na rok 2018, 

12) ustanowienia pomników przyrody, 
13) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, 
14) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów  

alkoholowych, 
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15) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
gminy, 

16) ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy, 

17) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne wnioski i informacje. 
11. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1. 
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin, który powitał 
wszystkich zebranych oraz osoby uczestniczące w obradach, a następnie stwierdził wymaganą 
liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał tj. 12 radnych. 
Ad. 2. 
Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek sesji i zapytał, czy są uwagi do 
porządku obrad. 
Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy wniosła o zdjęcie z porządku obrad 
projektu uchwały RM w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa 
Dęba na lata 2016 – 2023. Wniosek uzasadniła tym, że projekt nie posiada wymaganych prawem 
uzgodnień. Po ich uzupełnieniu, projekt uchwały zostanie wniesiony do porządku sesji planowanej 
na lipiec br. 
Następnie Krzysztof Sałek przewodniczący Komisji Budżetowej wniósł o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały RM w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na 
realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego z powierzchnią 
poliuretanową w miejscowości Tarnowska Wola". 
Uzasadniając wniosek powiedział, że Komisja Budżetowa wnosi do Rady Miejskiej projekt 
uchwały, której przyjęcie skutkować będzie realizacją budowy boiska wielofunkcyjnego w 
Tarnowskiej Woli w latach 2018 – 2019. Dodał, że w uchwale budżetowej na 2018 rok jest zapis 
zgodnie z którym, przeznacza się w tym roku środki na realizację tego zadania.   
Przewodniczący obrad poddał kolejno zgłoszone wnioski pod głosowanie. 
Wniosek zgłoszony przez Sekretarza Gminy został przyjęty 12 głosami „za”.  
Wniosek zgłoszony przez Krzysztofa Sałka został przyjęty 12 głosami „za”.  
Przewodniczący obrad zaproponował umieszczenie wniesionego projektu uchwały w pkt.8  
ppkt. 9) porządku sesji. 
Innych wniosków nie zgłoszono, sesja przebiegała według przedstawionego porządku obrad.  
Ad. 3. 
Rada przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu  Gminy Nowa Dęba za 2017 rok. 
1)  Przewodniczący Wojciech Serafin zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy Skarbnik ma 
odczytać treść dokumentów wymienionych w pkt. 3 porządku obrad, składających się na  
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Nowa 
Dęba za 2017 rok. Nadmienił przy tym, że zgodnie z przepisami radni na 14 dni przed planowanym 
terminem sesji absolutoryjnej otrzymali komplet dokumentów finansowych celem zapoznania się. 
Radni jednomyślnie opowiedzieli się za odstąpieniem od odczytywania sprawozdań. Następnie 
Przewodniczący obrad oddał głos Alicji Furgał Skarbnikowi Gminy, która w skrócie przedstawiła 
przebieg wykonania budżetu za rok ubiegły. 
Pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową Nr XIX/269/2017 budżet Gminy Nowa Dęba na 2017 
rok z dnia 26 stycznia 2017 roku, po stronie dochodów wynosił kwotę 66.663.112,-zł. W wyniku 
dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy osiągnął wysokość 69.918.017,-zł, z czego 
wykonanie wyniosło 67.941.874,45 zł, co stanowi 97,17% planu po zmianach. 
Pierwotnie uchwalony budżet po stronie wydatków wynosił kwotę 74.066.466,-zł, z czego 
wykonanie to kwota 68.179.090,79 zł – tj. 92,05% planu. 
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Wydatki na zadania zlecone wykonane zostały w 100% otrzymanej dotacji. 
Wykonanie budżetu gminy za 2017 rok zamknęło się deficytem w kwocie 237.216,34 zł. 
Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków wynoszą 
– 47.058,56 zł. Alicja Furgał poinformowała również o działaniach w zakresie windykacji 
podatków i opłat lokalnych. Dalej Skarbnik powiedziała, że realizacja wydatków budżetowych 
bieżących, w tym płac i pochodnych, jak również majątkowych, następowała w ramach wpływu 
dochodów, z zachowaniem równowagi budżetowej oraz zgodnie z zasadami gospodarki 
finansowej. Zadania gminy realizowane są poprzez jej  jednostki budżetowe. Poinformowała jak 
przedstawia się realizacja tych zadań według przedłożonych sprawozdań finansowych. 
Raty kredytów i pożyczek spłaconych w 2017 roku stanowią kwotę 3.405.869,88zł. 
Gmina Nowa Dęba w 2017 roku zaciągnęła kredyt w BS w Tarnobrzegu na kwotę 4.000.000,-zł. 
Na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostają do spłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę w 
latach poprzednich ogółem na kwotę 16.517.380,24 zł. 
Odnośnie zadań inwestycyjnych ich realizacja następowała zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem, przy czym część zadań wspomagana była środkami dotacyjnymi z budżetu 
państwa, z budżetu UE oraz z innych źródeł. 
Skarbnik w skrócie omówiła wykaz przedsięwzięć do WPF, który jest spójny z uchwałą 
budżetową. 
Po przedstawieniu sprawozdania przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zadawanie pytań 
burmistrzowi oraz skarbnikowi gminy.  Pytań nie było. 
2)   Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, że Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej zbiorcze 
sprawozdania finansowe za 2017 rok, składające się z: 
- bilansu, 
- rachunku zysków i strat, 
- zestawienia zmian w funduszu jednostki. 
Poinformowała, że Gmina na 31 grudnia 2017 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.  
Na koniec roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 10.829.360,60 zł. 
Pytań ze strony radnych nie było. 
3)  Kolejno Alicja Furgał poinformowała, że Burmistrz w drodze Zarządzenia Nr 660/2018 z dnia 
21 marca 2018 r. przedstawił Radzie Miejskiej oraz przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie informację o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2017 rok, która zawiera wszystkie 
elementy określone w art. 267, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i 
stanowi załącznik do przedstawionego powyżej sprawozdania. Prezentując informację Skarbnik 
poinformowała o zmianach w stosunku do poprzedniego roku. Informacja o stanie mienia gminy 
Nowa Dęba została dogłębnie przeanalizowana przez Komisję Rewizyjną, która nie stwierdziła 
nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem gminnym. 
Uwag i pytań do przedstawionej informacji nie było.  
4)   Następnie Skarbnik Alicja Furgał odczytała treść Uchwały Nr XVI/91/2018 z 3 kwietnia 2018 
r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o 
przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu  
z wykonania budżetu za 2017 rok, zgodnie z którą przedłożone przez Burmistrza MiG 
sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie. 
5)   Kolejno Jan Flis, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  przedstawił stanowisko 
komisji. Przewodniczący poinformował, że komisja po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza 
Miasta i Gminy z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o tym sprawozdaniu, po analizie sprawozdań finansowych 
gminy za 2017 rok oraz wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza Miasta i Gminy jak i Skarbnika 
Gminy, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu.  Komisja uważa, że Burmistrz Miasta i Gminy 
realizując zadania związane z wykonaniem budżetu  kierował się zasadą celowości, legalności, 
rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu  środkami publicznymi. Komisja w trakcie 
rozpatrywania sprawozdania otrzymała wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania.    
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Biorąc powyższe pod uwagę Komisja uznała, że są wystarczające podstawy do wyrażenia 
pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy Nowa Dęba za 2017 r. i wystąpienia do Rady 
Miejskiej  z wnioskiem o udzielenie Wiesławowi Ordonowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa 
Dęba absolutorium za 2017 rok.  
6)   Następnie Jan Flis zapoznał Radę z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
Nr XVI/161/2018 z 6 czerwca 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji 
Rewizyjnej RM w Nowej Dębie o udzielenie absolutorium dla Burmistrza MiG Nowa Dęba z 
tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, zgodnie z którą, wniosek komisji został zaopiniowany 
pozytywnie. 
7)   Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem finansowym oraz 
sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy Nowa Dęba za 2017 rok, jednakże nikt z obecnych 
nie zabrał głosu. 
Ad. 4.  
Podjęcie uchwał . 
1)  Skarbnik Gminy Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2017 rok. Uzasadniając projekt poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy przedłożył wymagane przepisami 
sprawozdania i informacje za 2017 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej. 
Sprawozdania zostały pozytywnie rozpatrzone przez organ nadzoru finansowego oraz Komisję 
Rewizyjną RM. Dodała, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej pracując nad wnioskiem 
absolutoryjnym, analizowała w/w sprawozdania finansowe, jak również zapoznała się ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu. Uwag i pytań nie było. 
UCHWAŁA NR L/458/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINY NOWA DĘBA WRAZ 
ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK została podjęta 
jednogłośnie - 12 głosów „za”. 
2)  Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2017. 
Pytań nie było, w związku z czym projekt uchwały został poddany pod głosowanie,  
w wyniku którego UCHWAŁA NR L/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY 
NOWA DĘBA ZA ROK 2017 została podjęta 12 głosami „za”. 
Po przyjęciu uchwały Przewodniczący obrad Wojciech Serafin w imieniu Rady pogratulował 
Burmistrzowi uzyskania absolutorium oraz przekazał życzenia sukcesów w dalszej pracy. 
Również Wiesław Ordon podziękował Radzie za pozytywną ocenę realizacji budżetu za rok 
ubiegły, jednomyślne udzielenie absolutorium i okazany wyraz zaufania. Podkreślił, że jest to 
efekt dobrej współpracy całego samorządu. Słowa podziękowania skierował do radnych Rady 
Miejskiej, do Alicji Furgał Skarbnika Gminy oraz do pracowników UMiG, a także kierowników 
jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy.  
Ad. 5. 
Przewodniczący Wojciech Serafin zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu z 
XLIX sesji z 17 maja 2018 r.  
Uwag nie zgłoszono.  Protokół został przyjęty przy 10 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”. 
Ad. 6. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od 21 
kwietnia do 25 czerwca 2018 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych związane z informacją.  
Stanisław Skimina zapytał w jakiej technologii będą wykonywane remonty dróg gminnych. 
Burmistrz odpowiedział, że położona zostanie nawierzchnia asfaltowa bez frezowania. 
Poinformował również w sprawie zatrudnienia pracowników w ramach grupy interwencyjnej. 
Innych pytań nie było.  
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Ad. 7.  
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrał Marek Rędziak prowadzący działalność 
gospodarczą na terenie Nowej Dęby. 
Powiedział, że organizator „Militariady” nie nawiązuje umów z przedsiębiorcami z Nowej Dęby 
lecz spoza gminy. Jak powiedział, miejscowi nie mają szans, a ceny kiełbaski bądź piwa są 
szokujące.  
Burmistrz powiedział, że udzieli odpowiedzi w tej sprawie po rozmowie z dyrektorem SOK, który 
jest organizatorem imprezy. 
M. Rędziak powiedział również, że zwrócił do gminy o zezwolenie na sprzedaż lodów z budki i 
nie uzyskał takiego zezwolenia. 
Poinformował również, że pomimo zgłoszenia, nie doczekał się  interwencji Straży Miejskiej w 
parku, gdzie na ławkach spożywany jest alkohol, a straż karze przechodzących przez ulicę w 
niewłaściwym miejscu. 
W kolejnej sprawie zwrócił uwagę na proceder dostarczania alkoholu na telefon, który ma miejsce 
na terenie naszej gminy. 
Dalej M. Rędziak zapytał burmistrza jaki ma pomysł na rozrywkę dla młodzieży w mieście. Dodał, 
że aktualnie chcąc się zabawić, młodzi ludzie wynajmują bus-a i wyjeżdżają poza miasto, a jak 
powiedział, dopijają się w skateparku. 
Następnie burmistrz wraz z zastępcą burmistrza oraz komendantem SM ustosunkowali się do 
wypowiedzi p. Rędziaka. 
 
O godz. 1645 przewodniczący ogłosił  20 min. przerwy. 
O 1705 obrady zostały wznowione. 
Ad. 8.  
C.d. Podjęcia uchwał: 
3) Skarbnik Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok. 
Poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się następujących zmian: 
- zwiększono środki z tytułu sprzedaży drewna przez sołectwo Jadachy i Cygany i rozdyspono-
wano je po stronie wydatkowej zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich, 
- wprowadzono odsetki od środków nienależnie pobranych dotacji - zwrot nienależnie pobranych 
świadczeń rodzinnych przez podopiecznych, 
- zwiększono dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
i przeznaczono je na realizację GPRPA, 
- zwiększono dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 
i przeznaczono je na zadania inwestycyjne: 
a) przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne w osiedlu  
Dęba, 
b) budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego 
budynku SOK. 
Ponadto dokonano zmian po stronie wydatkowej budżetu poprzez wprowadzenie nowych 
zadań inwestycyjnych takich jak: 
- rozbudowa oraz modernizacja budynku remizy OSP w Tarnowskiej Woli poprzez 
dobudowę boksu garażowego oraz pomieszczeń do celów socjalno-sanitarnych (środki 
zabezpieczono z wydatków bieżących na utrzymanie OSP), 
- budowa garażu dla samochodu pożarniczego przy ul. Podgórze w osiedlu Dęba (osiedle Dęba 
dokonało zmiany przeznaczenia pierwotnie zaplanowanych środków w budżecie na zadanie pn. 
termomodernizacja budynku remizy OSP w Osiedlu Dęba wraz z wymianą rynien. 
Zwiększono wydatki na pomoc rzeczową związaną z budową chodnika przy ul. Niżańskiej wzdłuż 
drogi wojewódzkiej, środki zabezpieczono z przebudowy dróg gminnych w mieście i gminie 
Nowa Dęba. 
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Krzysztof Sałek Przewodniczący komisji Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  Pytań nie było.                                                                                                     
UCHWAŁA NR L/460/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZMIAN 
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2018 ROK została podjęta przy 12 
głosach „za ”. 
4)     Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
w 2018 roku kredytu długoterminowego. 
Następnie poinformowała, że projekt uchwały dotyczy dokonania zmiany w uchwale Rady 
Miejskiej z 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego w 
kwocie 3.055.870,-zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów, gdzie błędnie wpisano kwotę przypadającą do spłaty w 2025 
roku - 255.870,-zł, a winno być 215.870,-zł. 
Krzysztof Sałek Przewodniczący komisji Budżetowej poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR L/461/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE ZMIENIAJĄCA 
UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA W 2018 ROKU KREDYTU 
DŁUGOTERMINOWEGO została podjęta jednogłośnie – 12 „za”. 
5)    Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 
roku pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu. 
Poinformowała, że projekt dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu 
w formie opracowania projektu budowlanego budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 872 
w Nowej Dębie osiedle Poręby Dębskie do wysokości 40 000 zł. Dodała, że Rada Miejska podjęła 
31 stycznia 2018 r. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 
Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w sprawie finansowania projektu na 
budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 872 relacji Łoniów – Nisko ul. Niżańska w 
Nowej Dębie, jednakże procedury ustalone przez Zarząd Województwa wymagają spełnienia 
dodatkowych warunków, które pozwolą na wspólną realizację inwestycji. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR L/462/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UDZIELENIA W 2018 ROKU POMOCY RZECZOWEJ WOJEWÓDZTWU 
PODKARPACKIEMU, została podjęta 12 głosami „za ”. 
6)     Następnie Sekretarz Gminy  przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody 
na podjęcie działań zmierzających do realizacji Programu „Mieszkanie plus”. 
W uzasadnieniu poinformowała, że w Nowej Dębie istnieje zapotrzebowanie na mieszkania w 
budownictwie wielorodzinnym. Świadczą o tym wnioski mieszkańców naszej gminy o przydział 
lokalu z zasobów komunalnych, a także realizacja budownictwa wielorodzinnego przez 
dewelopera. Obserwując tę sytuację, gmina przygotowała dokumentację techniczną oraz posiada 
ważne pozwolenie na budowę wielorodzinnego przy ul. Krasickiego. Do realizacji budowy bloku 
może przyczynić się rządowy program Mieszkanie Plus, w którego pilotażu gmina może wziąć 
udział. Gmina złożyła swój wyraz zainteresowania tym programem specjalnej jednostce, 
powołanej do realizacji M+ - BGK Nieruchomości S.A. spółka zależna od Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Został podpisany list intencyjny, który zakłada współpracę przy realizacji projektów 
inwestycyjnych obejmujących budownictwo mieszkaniowe oraz infrastrukturę towarzyszącą. 
Dla realizacji projektów w takich jednostkach administracyjnych jak nasza, został opracowany 
proces realizacji przedsięwzięcia, który umożliwia gminie we współpracy z BGKN budowę bloku 
wielorodzinnego. Zakłada on powołanie spółki celowej do realizacji projektu, do której gmina 
wnosi aport rzeczowy tj. nieruchomość i dokumentacja, zaś fundusz municypalny, tworzący 
spółkę celową z gminą wnosi środki na realizację inwestycji. 
Gmina docelowo przez okres 30 lat – staje się właścicielem spółki celowej, poprzez wykup 
udziałów z czynszu płaconego przez mieszkańców. Dodać należy, że mieszkania wybudowane w 
tym systemie nie wchodzą do zasobu mieszkaniowego gminy. Planowany do realizacji budynek 
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to 30 mieszkań 1, 2 i 3 -pokojowych, o powierzchni od 30 do 65 m2, usytuowanych w budynku 
pięciokondygnacyjnym, z dwiema klatkami schodowymi i dwiema windami. Koszt budowy w 
wysokości ok.6 mln zł przewiduje również zagospodarowanie terenu pod potrzeby mieszkańców 
tj. miejsca postojowe, plac zabaw, pergola śmietnikowa. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Następnie burmistrz Wiesław Ordon w formie prezentacji przybliżył sprawy związane z realizacją 
budownictwa w ramach Programu. Program Mieszkanie Plus ma funkcjonować na zasadach 
rynkowych, a  umożliwić ma to specjalny fundusz inwestycyjny. Program jest skierowany do 
wszystkich grup społecznych i zakłada dojście do własności w okresie 25-30 letnim. Część lokali 
będzie mogła przeznaczona pod wynajem, bez dochodzenia do własności. Czysz będzie służył 
spłacie kosztów inwestycji. Burmistrz dodał, że aktualnie w sejmie procedowany jest rządowy 
projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach 
najmu mieszkania, który dotyczy wprowadzenia systemu dopłat do czynszu w pierwszych latach 
najmu mieszkania i który będzie adresowany do gospodarstw domowych o określonym poziomie 
dochodów, zależnym od liczby osób w gospodarstwie domowym i nieposiadających innego 
mieszkania i między innymi będzie skierowany do beneficjentów tego Programu. 
Budowa budynku na 30 mieszkań planowana jest przy ulicy Krasickiego z perspektywą kolejnego 
budynku na 40 mieszkań. Dwa lokale o pow. ok. 40 m2 dostosowane będą do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Termin realizacji budynku to ok. 18 miesięcy. 
Podczas dyskusji nad projektem uchwały przewodniczący RM udzielił głosu mieszkańcowi miasta 
A. Kwolikowi, który zapytał burmistrza kogo będzie stać na to mieszkanie skoro w Nowej Dębie 
nie ma pracy. Dodał, że młodzi ludzie w dalszym ciągu wyjeżdżają za pracą za granicę. 
Burmistrz nie zgodził się z tym twierdzeniem. Poinformował wszystkich zgromadzonych oraz 
mieszkańca, że w naszej gminie są miejsca pracy i że przedsiębiorcy poszukują chętnych. Inną 
kwestią są zarobki. Burmistrz poinformował, że jest w posiadaniu deklaracji 60 osób, które będą 
ubiegać się o przydział takiego lokalu i dodał, że jest to sposób na rozwiązanie problemu 
mieszkaniowego w mieście.  
Ryszard Szafran zauważył, że mimo wszystko będą to drogie lokale, a wartość ich po 30 latach 
będzie wynosiła powyżej 500 tys. zł. 
Burmistrz uzupełnił, że operatorem projektu będzie spółka komunalna, a osobą odpowiedzialną 
wiceprezes PGKiM Jakub Sudoł. 
W związku z zapytaniem Janiny Lubery dotyczącym dalszych kroków w sprawie budowy 
budynku, burmistrz poinformował Radę nt kolejnych etapów postępowania, a końcowym etapem 
będzie zawiązanie spółki celowej. Innych pytań nie było. 
UCHWAŁA NR L/463/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA PODJĘCIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO 
REALIZACJI PROGRAMU „MIESZKANIE PLUS” została podjęta przy 11 głosach „za” i 1 
„wstrzymującym się”. 
7)     Janusz Szymański insp. ds. gospodarki nieruchomościami UMiG przedstawił projekt uchwały 
RM w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej 
w Nowej Dębie. 
Poinformował, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w 
drodze przetargu nieruchomości o powierzchni 0,1638 ha położonej w Nowej Dębie z 
przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Marian Tomczyk zawrócił się do burmistrza z zapytaniem dotyczącym zmiany przepisów 
dotyczących użytkowania wieczystego gruntów. Burmistrz odpowiedział, że automatyczne 
przekształcenie na mocy ustawy prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności nie doszło jeszcze do skutku. Ustawa jest procedowana w 
sejmie. Dodał, że po wejściu ustawy w życie coroczna opłata za użytkowanie wieczyste zostanie 
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zastąpiona coroczną opłatą przekształceniową. Projekt zakłada, że nowi właściciele gruntów będą 
zobligowani wnosić ją przez okres 20 lat, a w przypadku lokali użytkowych przez okres 33 lat. 
Innych pytań nie było. 
UCHWAŁA NR L/464/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHO-
MOŚCI POŁOŻONEJ W NOWEJ DĘBIE została podjęta 11 głosami „za” i 1 „wstrzymującym 
się”. 
8)     Następnie Janusz Szymański przedstawił projekt uchwały RM w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 
rozliczania. Poinformował, że Rada Miejska 17 maja 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia 
dotacji celowej spółkom wodnym, jednakże Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Rzeszowie w ramach czynności nadzorczych  zakwestionowało zapis § 1 ust.1 uchwały w którym 
określono, że dotacja celowa nie może przekroczyć 75 % kosztów realizacji zadania. Zgodnie z 
linią orzecznictwa wysokość dotacji powinna zostać określona precyzyjnie, a tym samym nie 
dawać organowi wykonawczemu możliwości dowolnego ustalenia jej wysokości. W związku z 
powyższym zaistniała konieczność przedłożenia projektu nowej uchwały uwzględniającej uwagi 
Kolegium RIO. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek oraz Andrzej Wołosz Przewodniczący 
komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska poinformowali, że obie komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR L/465/2018 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 12 głosach „za”. 
9)      Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek przedstawił projekt uchwały RM w 
sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego 
pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego z powierzchnią poliuretanową w miejscowości Tarnowska 
Wola".  Uzasadniając projekt poinformował, że Komisja Budżetowa wnosi do Rady Miejskiej 
projekt uchwały, której przyjęcie skutkować będzie realizacją budowy boiska wielofunkcyjnego 
w Tarnowskiej Woli w latach 2018 – 2019. Pierwszy krok został zrobiony przez zapis w uchwale 
budżetowej przeznaczającej środki w tym roku na realizację tego zadania z założeniem, że do 
połowy roku uruchomione zostaną środki z Ministerstwa Sportu na realizację projektu 
składającego się z dwóch zadań: na budowa sali gimnastycznej w Chmielowie i boiska 
wielofunkcyjnego przy szkole w Tarnowskiej Woli. Do chwili obecnej nie zapadły rozstrzygnięcia 
dotyczące udzielenia dotacji. W takiej sytuacji Burmistrz mając upoważnienie Rady Miejskiej do 
zaciągnięcia zobowiązania na lata 2019-2020, podjął decyzję o rozpoczęciu procedury 
przetargowej na budowę sali gimnastycznej w Chmielowie. 
Wydaje się uzasadnionym wdrożenie również takiej procedury wobec zadania polegającego na 
budowie boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Tarnowskiej Woli. Do szkoły uczęszcza obecnie 
83 dzieci, które nie mają zaplecza do realizacji wychowania fizycznego. W szkole znajduje się 
niewielka salka gimnastyczna składająca się z dwóch sal lekcyjnych oraz boisko trawiasto-
piaszczyste. Wdrożenie reformy oświatowej powoduje stopniowe zwiększanie się ilości uczniów 
- dochodzą dawne klasy gimnazjalne, które winny realizować lekcje wychowania fizycznego w 
dobrych warunkach. Taką szansę w pewnym stopniu wypełni boisko wielofunkcyjne. Podjęcie 
uchwały udzielającej burmistrzowi prawa do zaciągnięcia zobowiązania na przyszły rok, pozwoli 
podjąć realizację zadania w takim trybie, aby można było częściowo zrealizować go w tym roku, 
a oddać do użytkowania na nowy rok szkolny 2019/2020, kiedy to szkoła będzie już w pełni 
ośmioklasowa. Krzysztof Sałek dodał, że wniosek w tej sprawie został przyjęty na posiedzeniu 
komisji Budżetowej. 
Podczas dyskusji Tomasz Wolan zapytał w sprawie możliwości zastosowania nawierzchni ze 
sztucznej trawy. Burmistrz przedstawił uzasadnienie dla powierzchni poliuretanowej.  
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Stanisław Skimina powiedział, że komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu po wyjazdowym 
posiedzeniu, podczas którego dokonała wizytacji placówek szkolnych na terenie gminy, popiera 
tę inicjatywę i uważa realizację zadania za zasadne. 
Janina Lubera nawiązała do sprawy budowy oświetlenia podwórkowego przy ulicy Mickiewicza. 
Burmistrz wyjaśnił, że zgodnie z wcześniejszą informacją, do sprawy oświetlenia podwórkowego 
zamierzał przystąpić po rozstrzygnięciu przetargów na budowę oświetlenia nad zalewem i przy 
ulicy Rzeszowskiej. Następnie udzielił krótkiej informacji na temat tych postępowań i 
poinformował radną, że w bieżącym roku zostanie wykonana dokumentacja, zaś realizację zadania  
przewiduje w roku przyszłym. Innych głosów w dyskusji nie było. 
UCHWAŁA NR L/466/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA NA REALIZACJĘ 
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN."BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z 
POWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ W MIEJSCOWOŚCI TARNOWSKA WOLA" 
została podjęta przy 12 głosach „za”. 
10)   Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Rzeszowie. 
Uzasadniając projekt poinformował, że Komendant Komisariatu Policji w Nowej Dębie zwrócił 
się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia przyznanej uchwałą Rady Miejskiej z 31 
stycznia 2018 r. kwoty 7000 zł. dla Komisariatu Policji. W uchwale, o której mowa wyżej Rada 
przyznała środki finansowe dla KP z przeznaczeniem na zakup drukarki wielofunkcyjnej z opcją 
kopiowania oraz przesyłania faksów. Ponieważ urządzenie takie dla Komisariatu Policji zostanie 
zakupione ze środków własnych Policji, komendant Komisariatu wniósł o zmianę przeznaczenia 
przyznanych środków oraz wyrażenie zgody na zakup i montaż systemu monitoringu terenu wokół 
budynku Komisariatu Policji w Nowej Dębie i w jego wnętrzu.  
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań ze strony radnych nie było. 
W związku z zapytaniem mieszkańca A. Kwolika, Mieczysław Nalepa udzielił informacji na temat 
zasadności objęcia monitoringiem terenu wokół komisariatu policji oraz kontaktu ze służbami 
porządkowymi na  terenie gminy.  
Burmistrz poinformował, że od 25 czerwca br. nie funkcjonuje poprzedni numer alarmowy 997. 
Łączność będzie przekierowana na numer 112, na który należy zgłaszać wszelkie zdarzenia.  
UCHWAŁA NR L/467/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE ZMIENIAJĄCA 
UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA 
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE została podjęta przy 12 głosach 
„za”. 
11)  Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. Uzasadniając 
poinformował, że projekt uchwały dotyczy zwiększenia planu budżetu na realizację GPPiRPA w 
roku 2018 z kwoty 290 000 zł do kwoty 293 500 zł. Środki finansowe w kwocie 3 500 zostaną 
przeznaczone na realizację nowego zadania wpisanego do Programu, tj. „Utrwalanie wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej wartości patriotycznych, tradycji i innych zasad współżycia społecznego 
związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości". 
Ryszard Szafran Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR L/468/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2018 została przyjęta przy 12 głosach „za”. 
12)   Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 
W uzasadnieniu poinformowała, że Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu wystąpił z 36 
wnioskami o uznanie za pomniki przyrody drzew – gatunek dąb szypułkowy rosnących na 
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działkach położonych w sołectwie Jadachy oraz w Alfredówce. Zgodnie z przepisami ustawy o 
ochronie przyrody ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku 
ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady 
gminy. Dodała, że zaproponowane drzewa spełniają kryteria pozwalające uznać je za pomniki 
przyrody, a sama uchwała w sprawie ustanowienia pomników przyrody jest wyrazem troski o 
przyrodę gminy. Ponadto projekt uchwały posiada wymagane przepisami uzgodnienia z 
właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, z Nadleśnictwem Nowa Dęba, 
Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa-Oddziałem Terenowym w Rzeszowie oraz Ligą 
Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu.  Żaden z wymienionych podmiotów nie wniósł zastrzeżeń do 
projektu uchwały.  
Andrzej Wołosz Przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował , że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR L/469/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
USTANOWIENIA POMNIKÓW PRZYRODY została podjęta przy 12 głosach „za”.       
13)   Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 
Następnie poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na najem na okres trzech lat lokalu 
użytkowego usytuowanego w budynku nr 8 przy ulicy Krasickiego w Nowej Dębie na rzecz 
dotychczasowego najemcy prowadzącego zakład szewski. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
UCHWAŁA NR L/470/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU LOKALU 
UŻYTKOWEGO została podjęta przy 12 głosach „za”.       
14)   Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zasad usytuowania na terenie 
gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
Poinformowała, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
zobowiązała rady gmin do ustalania w drodze uchwały zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
Uchwalona 10 stycznia 2018 r. zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi zobowiązała rady gmin przed podjęciem wskazanej wyżej uchwały do zasięgnięcia 
poza opinią dowódców garnizonów również opinii jednostek pomocniczych gminy.  
Wypełniając zapisy ustawy przygotowany został projekt uchwały, uwzględniający zalecenia oraz 
postanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2018 uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 28 grudnia 2017 r, który 
przekazano do zaopiniowania do Dowódcy Garnizonu w Nowej Dębie oraz jednostek 
pomocniczych gminy. Dodała, że zgodnie z przepisami miejsce sprzedaży lub podawania napojów 
alkoholowych nie może być usytuowane bliżej niż 50 m licząc rzeczywistą drogę dojścia mierzoną 
ciągami pieszymi, od głównego wejścia do punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
do głównego wejścia do obiektów: 
1) przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, 
2) obiektów kultu religijnego - kościołów, kaplic, cmentarzy. 
Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard Szafran 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali; 
Mieszkanka ulicy 1 Maja w Nowej Dębie Elżbieta Gnyp zwróciła się do burmistrza z zapytaniem, 
czy sklep przy ul. 1 Maja, w którym odbywa się sprzedaż napojów alkoholowych zostanie 
zlikwidowany. 
Burmistrz odpowiedział, że osoba prowadzi tą placówkę na mocy ustawy o swobodzie 
prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może prowadzić biznes tak jak chce, jeśli 
nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń. W związku z pojawieniem się uciążliwości w 
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związku z charakterem tej placówki, przygotowany został projekt uchwały, który znajduje się w 
dalszej kolejności porządku obrad i burmistrz wniósł o dyskusję w pkt.8, ppkt 16. 
Aleksander Kwolik zapytał dlaczego w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 
sprzedaży alkoholu, ustalane przepisy nie przewidują woli mieszkańców. 
Burmistrz wyjaśnił jak te przepisy funkcjonują w przestrzeni miejskiej, gdzie niejednokrotnie 
punkty sprzedaży napojów alkoholowych zlokalizowane są w budynkach mieszkalnych. 
Po udzieleniu odpowiedzi na zapytania mieszkańców i przy braku innych głosów, Przewodniczący 
obrad poddał projekt pod głosowanie.  
UCHWAŁA NR L/471/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZASAD 
USYTUOWANIA NA TERENIE GMINY MIEJSC SPRZEDAŻY I PODAWANIA 
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH została podjęta12 głosami „za”.       
15)   Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. 
Poinformowała, że 10 stycznia 2018 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zobowiązała rady gmin do ustalania w 
drodze uchwały maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
gminy przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży. Liczba 
zezwoleń ma być ustalona odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz 
posiadać opinię dowódcy garnizonu oraz opinię jednostek pomocniczych gminy. W uchwale 
proponuje się ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 
1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających: 
a) do 4,5% alkoholu oraz na piwo w ilości 50, 
b) powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) w ilości 40, 
c) powyżej 18% w ilości 43. 
2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zawierających: 
a) do 4,5% alkoholu oraz na piwo w ilości 20, 
b) powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) w ilości 15, 
c) powyżej 18% w ilości 15. 
Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard Szafran 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań ze strony radnych nie było. 
UCHWAŁA NR L/472/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
USTALENIA MAKSYMALNEJ LICZBY ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW 
ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY została podjęta 11 głosami „za” i 1 
„wstrzymującym się”. 
16)   Kolejno Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie ograniczenia w 
godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży na terenie gminy. 
W uzasadnieniu poinformowała, że w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obowiązujące przepisy umożliwiają 
radom gmin ustalenie w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek 
pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, które mogą dotyczyć sprzedaży 
prowadzonej między godziną 2200 a 600. Wprowadzona zmiana zobowiązała rady gmin do 
zasięgnięcia opinii dowódców garnizonu i jednostek pomocniczych gminy, przed podjęciem 
powyższej uchwały. Poinformowała, że przygotowana uchwała uwzględnia ograniczenia w 
godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży na terenie całej gminy, które dotyczą sprzedaży prowadzonej między godziną 2200, a 
600, gdyż wprowadzenia ich oczekują mieszkańcy budynków sąsiadujących z lokalami 
prowadzącymi sprzedaż napojów alkoholowych w godzinach nocnych. 
Wypełniając zapisy ustawy, projekt uchwały przekazany został do zaopiniowania do Dowódcy 
Garnizonu w Nowej Dębie oraz jednostek pomocniczych gminy. 
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Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard Szafran 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jednocześnie komisja 
przyjęła wniosek, zgodnie z którym w § 1. ustala się ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzonej 
między godziną 2200 a 530 dla terenu gminy. 
Podczas dyskusji nad projektem radny Tomasz Wolan powiedział, że  ok.70% mieszkańców 
sołectwa Jadachy była przeciw wprowadzeniu ograniczeń. Uważa, że RM podejmując uchwałę 
idzie w „zaściankowość”. Radny utrzymywał, że jeśli w związku ze sprzedażą występują 
incydenty, to należy wzmocnić służby porządkowe, aby dopilnowały przestrzegania ciszy i 
porządku publicznego. Dodał, że mieszkańcy Jadachów wypowiedzieli się za wyłączeniem z 
uchwały stacji paliw. 
Stanisław Skimina zwrócił się o zapoznanie Rady z opiniami mieszkańców z zebrań wiejskich. 
Ewa Rozenbajgier poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy, projekt uchwały przekazany 
został do zaopiniowania do Dowódcy Garnizonu w Nowej Dębie oraz jednostek pomocniczych 
gminy. Zebrania odbyły się we wszystkich 9 jednostkach pomocniczych. Projekty uchwał w 
sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów  
alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie gminy, uzyskały jednomyślnie zaopiniowane przez mieszkańców (w sumie 134 osoby). 
Projekt w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy w 5 sołectwach został 
zaopiniowany bez uwag, natomiast w 4 z uwagą dotyczącą wyłączenia z ograniczenia stacji paliw. 
Za takim stanowiskiem opowiedziały się łącznie 84 osoby. 
Dodatkowo burmistrz zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie sprzedaży 
alkoholu w naszej gminie. Konsultacje dotyczyły dwóch kwestii;  
1) ilości punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba,  
2) godzin sprzedaży napojów alkoholowych na terenie naszej gminy.   
W konsultacjach można było wziąć udział poprzez ankietę internetową na stronie gminy, bądź 
wypełnienie tej samej ankiety w wersji papierowej i złożenia w UMiG. 
E. Rozenbajgier dodała, że wyniki konsultacji zostaną opublikowane po ich szczegółowym 
opracowaniu. Ze wstępnej analizy wynika, iż za ograniczeniem sprzedaży opowiedziało się 42% 
ankietowanych, przeciw 77% . Konsultacje nie są wiążące, ostateczna decyzja leży w gestii Rady 
Miejskiej. 
Tomasz Dziemianko zwrócił uwagę, że internetowa forma konsultacji może być niedostępna dla 
osób starszych.  
Mieszkaniec A. Kwolik zwrócił się rannych o uwzględnienie głosu mieszkańców mieszkających 
w bezpośrednim sąsiedztwie sklepów sprzedających napoje alkoholowe w godzinach nocnych. 
Powiedział o incydentach jakie w związku z tym mają miejsce tj. hałas wulgaryzmy, załatwianie 
potrzeb fizjologicznych i nie przestrzeganie ciszy nocnej. Głos ten został poparty przez 
pozostałych mieszkańców ulicy Mickiewicza oraz 1 Maja, którzy jednoznacznie nie chcą takiej 
placówki w sąsiedztwie, a w szczególności żądają ograniczenia nocnej sprzedaży. 
Tomasz Wolan podzielił głos mieszkańców, jednakże dodał, że przez nieodpowiedzialne 
zachowanie jednych, ogranicza się dostęp innym. 
Krzysztof Sałek  stwierdził, że samorząd musi kierować się przepisami ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jeśli ktoś chce spożywać alkohol w godzinach 
nocnych, to ma taką możliwość w lokalach gastronomicznych, gdzie nie ma ograniczeń. 
Przedstawiony projekt uchwały wychodzi naprzeciw mieszkańcom budynków przy których 
znajdują się takie punkty sprzedaży. 
Jan Flis zgodził się ze zdaniem radnego K. Sałka i poinformował o opinii mieszkańców osiedla 
Dęba, którzy opowiedzieli się za ograniczeniem. 
Z-ca burmistrza Leszek Mirowski powiedział, że trudno identyfikować się ze stanowiskiem 
radnego T.Wolana. Stwierdził, że społeczeństwo ma prawo do spokoju i samorząd winien stać na 
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straży tego prawa. Dodał, że nie należy dawać możliwości zakłócania spokoju i ciszy nocnej przez 
osoby nieodpowiedzialne.  
Tomasz Wolan stwierdził, że uchwała nie zlikwiduje chamstwa i nieodpowiedzialnych zachowań. 
Mieszkańcy zgodnie stwierdzili, że nie chcą ich pod swoimi oknami. 
Wiesław Ordon powiedział, że w mieści funkcjonują dwie takie placówki i stwierdził, że tam gdzie 
jest dostęp – jest picie i nieodpowiednie zachowania. Odniósł się do zapisów znowelizowanej 
ustawy, która wychodzi naprzeciw oczekującym spokoju i rolą samorządu jest zapewnienie im 
tego spokoju. Dostęp do alkoholu nie został zamknięty, istnieje nadal w lokalach 
gastronomicznych. Dodał, że wiele samorządów skorzystało już z możliwości jakie daje im 
zmiana dotychczasowych przepisów. 
Roman Puzio wspomniał o problemach jakie mieli mieszkańcy osiedla Północ w związku z 
funkcjonowaniem nad zalewem lokalu Indygo i poparł projekt uchwały. 
Tomasz Dziemianko zwrócił uwagę, że placówka przy ul. 1 Maja funkcjonuje dopiero od dwóch 
miesięcy i już przysporzyła tyle problemów. 
Ryszard Szafran zauważył, że łamane są przepisy o zakazie handlu w niedzielę i zwrócił się o 
podjęcie czynności egzekwujące te przepisy. 
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji, przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek 
komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki w sprawie ustalenia ograniczenia 
w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży w godzinach między 2200 a 530 dla terenu gminy. 
Wniosek został przyjęty przy 12 głosach „za”. 
Następnie UCHWAŁA NR L/473/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE OGRANICZENIA W GODZINACH NOCNEJ SPRZEDAŻY NAPOJÓW 
ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA POZA MIEJSCEM 
SPRZEDAŻY NA TERENIE GMINY została podjęta 10 głosami „za”,1 „wstrzymującym się” 
i 1 „przeciw”. 
17)   Krzysztof Sałek Przewodniczący Komisji Budżetowej RM przedstawił projekt uchwały RM 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
W związku z wejściem w życie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych, obniżającym od 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie 
zasadnicze m.in. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zachodzi konieczność ustalenia 
wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, co należy do właściwości rady gminy. 
Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem, przedstawił możliwości które przysługują 
burmistrzowi. Powiedział, że obecne wynagrodzenie burmistrza  wynosi; 
1) zasadnicze w kwocie 5800zł,  
2) dodatek funkcyjny w kwocie 2000zł,  
3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego w kwocie 2340zł,  
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1160zł.  
Wynagrodzenie miesięczne ogółem - 11 300zł. 
Propozycja wynagrodzenia została ustalona podczas posiedzenia Komisji Budżetowej 
25 czerwca 2018 r. i wynosi; 
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 4800,00zł, 
2) dodatek funkcyjny w kwocie: 2100,00zł, 
3) dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego w kwocie: 2760,00zł, 
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 
960,00zł. 
Ogółem wynagrodzenie Burmistrza zostało obniżone o 680,00zł i wynosi 10 620,00zł. 
Następnie Krzysztof Sałek zapytał, czy są inne wnioski w tej sprawie. Wniosków i uwag nie było, 
wobec czego przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
UCHWAŁA NR L/474/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
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USTALENIA WYNAGRODZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA 
została podjęta 12 głosami „za”. 
Ad.  9. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Sekretarz Gminy poinformowała, że w okresie między 
sesjami nikt nie złożył interpelacji.  
Ad.  10. 
W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali: 
Janina Lubera powiedziała, że gdyby rejon ulicy Mickiewicza miał status osiedla, wówczas miałby 
większą autonomię i dodała, że warto się nad tym zastanowić. 
Radna zwrócił również uwagę na bardzo zły stan żywopłotów na terenie miasta. Nawiązała do 
swojego wcześniejszego zgłoszenia, że przypuszcza, iż zostały ona podlane środkiem randap. 
Prezes PGKiM przyznał, że większość żywopłotów w mieście jest przestarzałych i konieczna jest 
wymiana. 
J. Lubera zwrócił się również z zapytaniem dotyczącym remontu I piętra budynku Jana Pawła II 
4 gdzie mieści się przychodnia p.o.z. 
Burmistrz odpowiedział, że dostrzega ten problem i przewiduje wykonanie w roku przyszłym 
dokumentacji technicznej, a w kolejnym roku realizację. 
Andrzej Wołosz zapytał w sprawie możliwości modernizacji boiska sportowego przy szkole 
podstawowej nr 2 poprzez usunięcie starego asfaltu i wykonanie boiska trawiastego. 
Burmistrz odpowiedział, że w najbliższym czasie nie widzi takiej możliwości. W ubiegłym roku 
została oddana do użytku nowa sala gimnastyczna i trzeba oddać kolejność innym placówkom 
oświatowym, które oczekują na tego typu inwestycje. 
Marian Tomczyk zgłosił dziury w siatkach bramkowych na stadionie w Cyganach. 
Roman Puzio zwrócił uwagę na rozjeżdżone chodniki po sezonie zimowym i wniósł o używanie 
lżejszego sprzętu do odśnieżania. 
Przewodniczący RM zwrócił się do burmistrza o umieszczenie na stronie internetowej gminy 
informacji o niedogodnościach i koniecznych objazdach w związku z realizacją III etapu 
modernizacji ulicy Kościuszki w Nowej Dębie. 
Przewodniczący odczytał podziękowanie, jakie Dyrektor CARITAS Diecezji Sandomierskiej 
wystosował do Rady Miejskiej w Nowej Dębie za udzieloną pomoc w realizacji Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2018.  
Burmistrz Wiesław Ordon poinformował Radę, że pomimo rozpoczynających się wakacji może 
zajść konieczność zwołania sesji RM w lipcu, w związku z czym wystąpi z wnioskiem do 
Przewodniczącego o zwołanie posiedzenia. 
 
Ad. 11. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący RM Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad L sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 
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