P R O T O K Ó Ł Nr LI/2018
z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 11 lipca 2018 r.
LI sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy
Nowa Dęba i trwała od godz. 1600 do godz. 17 20.
W sesji uczestniczyło 13 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do protokołu.
Radni nieobecni - Janina Lubera i Tomasz Wolan.
Ponadto w sesji uczestniczyły osoby zaproszone 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 L sesji.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok,
2) udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (chodnik
Alfredówka),
3) udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (deptak
Chmielów),
4) udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (chodnik Rozalin),
5) wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia majątkiem stanowiącym własność gminy
Nowa Dęba,
6) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016 – 2023,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób
fizycznych na dofinansowanie budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych,
8) wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Nowej Dębie.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. 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.
W związku z ustanowieniem przez Sejm RP dnia 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar
Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP i przypadającą 75.
rocznicą zbrodni wołyńskiej, Rada Miejska minutą ciszy uczciła pamięć wszystkich obywateli
polskich bestialsko pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
Następnie odbyła się krótka uroczystość pożegnania pana Grzegorza Niedzielskiego Dyrektora
Generalnego Zakładów Metalowych DEZAMET S.A. w Nowej Dębie, który zakończył pracę w
nowodębskiej spółce. Na pamiątkę 4-letniego pobytu i pracy w Nowej Dębie, a także dobrej
współpracy z samorządem Grzegorz Niedzielski otrzymał z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej
Wojciecha Serafina oraz burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba Wiesława Ordona pamiątkowy
dyplom i witraż z herbem Nowej Dęby. Również pani Iwona Strojek dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w
Nowej Dębie wraz z tegorocznymi absolwentami technikum mechanicznego podziękowali panu
Grzegorzowi Niedzielskiemu za działalność na rzecz szkoły. Wyrażonych zostało wiele
serdecznych słów pod adresem pana Prezesa, który w krótkim wystąpieniu podzielił się swoimi
wrażeniami i wspomnieniami z pracy w Dezamecie oraz wyraził słowa podziękowania za
współpracę.
Ad. 2.
Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek sesji i zapytał, czy są uwagi do
porządku obrad. Uwag i wniosków nie zgłoszono, obrady odbyły się według przedstawionego
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porządku. Następnie przewodniczący RM poinformował, że burmistrz proponuje wnieść zmiany do
projektu uchwały RM w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok,
którego pierwotna wersja została pozytywnie zaopiniowana przez komisję budżetową. W związku z
tym ogłosił 10 min. przerwy podczas której, komisja zapozna się oraz wyda opinię do zmian
zaproponowanych przez burmistrza.
Po przerwie obrady zostały wznowione.
Ad. 3.
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z L sesji z 27
czerwca 2018 r.
Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 11 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”.
Ad. 4.
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców nikt nie zabrał głosu.
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 zarówno
dochodowej i wydatkowej budżetu. Zwiększono dochody ze sprzedaży działki w sołectwie
Alfredówka i rozdysponowano je po stronie wydatkowej, zgodnie z podjętą uchwałą zebrania
wiejskiego. Ponadto wprowadzono środki planowane ze sprzedaży działki w Nowej Dębie.
Po stronie wydatkowej zwiększono środki na realizację zadań inwestycyjnych:
1) w formie dotacji dla Powiatu Tarnobrzeskiego na budowę chodników: w Rozalinie, Chmielowie
i Alfredówce (w tym 20.000,-zł śr.soł.Alfredówka),
2) przebudowę dróg gminnych (drogi nad Bystrzykiem i wykonanie odwodnienia drogi Piasek
w Cyganach),
3) podniesienie kapitału zakładowego Spółce PGKiM w Nowej Dębie,
4) wymiana pokrycia dachowego na SP w Chmielowie,
5) wydatki oświetleniowe związane z wykonaniem projektu oświetlenia międzyblokowego
ul. Mickiewicza i 1-go Maja),
6) wykonanie wiaty rowerowej przy przystanku autobusowym w Alfredówce.
Zwiększono wydatki bieżące związane z uporządkowaniem terenu przy ul. Ogrodowej w Nowej
Dębie. Dokonano również zmiany przeznaczenia środków soł. Jadachy zgodnie z podjętą uchwałą
zebrania wiejskiego. Skarbnik poinformowała, ze celem zabezpieczenia środków na przebudowę
dróg gminnych, po dokładnej analizie wykonania budżetu wg stanu na 30 czerwca 2018 roku,
zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej zwiększono dochody z tytułu:
- wpływów z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz z potrąconych kar
pieniężnych nałożonych na przedsiębiorcę za nieterminowe wykonanie usługi,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych i od osób prawnych,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- wpływów z rozliczeń z lat poprzednich (zwrot kosztów postępowania sądowego).
Zmniejszono wydatki z:
- nierozstrzygniętych konkursów dotacyjnych w obszarze promocji,
- wydatków z dopłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, z wypłat dodatków
mieszkaniowych oraz pomocy w zakresie dożywiania,
- realizacji zadań inwestycyjnych takich jak: OZE w budynkach użyteczności publiczne oraz
oświetlenie nad zalewem,
- z zakupu energii elektrycznej w zasobach komunalnych.
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było.
O godz. 16 20 na obrady przybył Marian Tomczyk- obecnych 13 radnych.
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UCHWAŁA NR LI/475/2018 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) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy
finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.
Następnie wyjaśniła, że uchwała dotyczy udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi
Tarnobrzeskiemu do wysokości 40 000 zł na „Przebudowę drogi powiatowej Stale do drogi
krajowej nr 9 w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną położoną
do skrzyżowania z drogą powiatową Alfredówka – Ciosy - Wydrza w miejscowości Alfredówka".
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, zarówno pieszych
jak i kierowców. W latach poprzednich wykonano dokumentację, w 2017 roku został wykonany
chodnik na długości ok. 250 m. Ponadto zebranie wiejskie podjęło uchwałę przeznaczającą środki
na to zadanie, w związku z czym burmistrz wnosi o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi.
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było.
UCHWAŁA NR LI/476/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
UDZIELENIA
W
2018
ROKU
POMOCY
FINANSOWEJ
POWIATOWI
TARNOBRZESKIEMU, została podjęta przy 13 głosach „za”.
3) Kolejno Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku
pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.
W uzasadnieniu poinformowała, że w związku z kontynuacją zadania "Budowa deptaka pieszego w
pasie drogi powiatowej - dojazd do stacji kolejowej Chmielów", które to zadanie rozpoczęte zostało
wykonaniem projektu w 2016 roku, następnie wykonaniem I i II etapu w latach 2017-2018 r.
burmistrz wnosi o udzielenie w 2018 roku kolejnej pomocy finansowej Powiatowi
Tarnobrzeskiemu na realizację III etapu - do wysokości 20 000,- zł.
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było.
UCHWAŁA NR LI/477/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
UDZIELENIA
W
2018
ROKU
POMOCY
FINANSOWEJ
POWIATOWI
TARNOBRZESKIEMU, została podjęta 13 głosami „za”.
4) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy
finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.
Poinformowała, że Powiat Tarnobrzeski pismem z 26 czerwca zwrócił się z prośbą o udzielenie
pomocy finansowej na realizację VI etapu przebudowy drogi powiatowej relacji Tarnowska Wola Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej Nr 9 do istniejącego chodnika w
miejscowości Rozalin. Przedstawiony projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na udzielenie tej
pomocy w 2018 roku do wysokości 20 000 zł na realizację VI etapu budowy chodnika o długości
ok. 130 m. Zrealizowanie budowy poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, na tej mocno obciążonej
ruchem lokalnym i tranzytowym drodze. Powiat ze swojej strony zabezpieczył w budżecie kwotę
20.000,-zł na to zadanie.
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. UCHWAŁA NR LI/478/2018 RADY MIEJSKIEJ
W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE UDZIELENIA W 2018 ROKU POMOCY FINANSOWEJ
POWIATOWI TARNOBRZESKIEMU, została przyjęta przy 13 głosach „za”.
5)
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie zabezpieczenia majątkiem stanowiącym własność gminy Nowa Dęba.
W uzasadnieniu poinformowała, że w drodze przedłożonego projektu uchwały wyraża się zgodę na
zabezpieczenie pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie poprzez ustanowienie hipoteki na majątku gminy. Zaciągnięta
pożyczka posłuży realizacji zakupu pojazdu specjalistycznego tj. śmieciarki oraz pojazdu
specjalistycznego – dwufunkcyjnego kombinowanego ssąco-płuczącego. Obciążenie hipoteką
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obejmować będzie prawo własności działek położonych w Nowej Dębie, zabudowanych
budynkiem dworca autobusowego, zatoką dla autobusów, parkingiem oraz drogą dojazdową, o
wartości 2 066 293 zł.
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Pytań nie było. UCHWAŁA NR LI/479/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W
SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE ZABEZPIECZENIA
MAJĄTKIEM STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ GMINY NOWA DĘBA, została podjęta przy
13 głosach „za”.
6) Sekretarz Gminy Elżbieta Gil przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016 – 2023.
Uzasadniając projekt nadmieniła, że 17 maja br. Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia LPR.
Jednakże w związku z uwagami Zespołu ds. rewitalizacji, należało dokonać korekt i zmian
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba, który po uchwaleniu przez Radę
Miejska w Nowej Dębie zostanie ponownie przekazany do sprawdzenia ww. zespołowi.
Jednocześnie poinformowała, że procedura sprawdzenia polega na tym, iż LPR najpierw zostaje
uchwalony, a następnie poddany procesowi zatwierdzenia.
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. UCHWAŁA NR LI/480/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE PRZYJĘCIA LOKALNEGO
PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY NOWA DĘBA NA LATA 2016 – 2023 została
podjęta 13 głosami „za”.
7) Kolejno Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM zmieniający uchwałę w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy
nowych przyłączy kanalizacyjnych.
Poinformowała, że 31 stycznia 2018r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy nowych przyłączy
kanalizacyjnych. W treści uchwały zostały wskazane kryteria przyznawania dotacji celowej na
realizację ww. zadania, gdzie pierwszym z kryteriów było posiadanie tytułu prawnego do władania
nieruchomością, na której będzie zlokalizowane przyłącze kanalizacyjne. Dodała, że ze względu na
fakt, iż są przypadki, gdzie wnioskodawca nie posiada uregulowanego stanu formalno – prawnego
władania nieruchomością, należałoby negatywnie rozpatrzeć jego wniosek. Dlatego też w treści
przedłożonej uchwały został wprowadzony zapis dopuszczający, aby wnioskodawcą mógł być
posiadacz nieruchomości. Wprowadzenie tej zmiany pozwoli na pozytywne rozpatrzenie większej
liczby złożonych wniosków o udzielenie dotacji.
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 LI/481/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE ZMIENIAJĄCA
UCHWAŁĘ W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ
DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA DOFINANSOWANIE BUDOWY NOWYCH PRZYŁĄCZY
KANALIZACYJNYCH, została podjęta 13 głosami „za”.
8)
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu
pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Nowej Dębie.
W uzasadnieniu poinformowała, że w drodze uchwały wyraża się zgodę na wniesienie wkładu
pieniężnego w kwocie 240 000 zł do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z o. o. w Nowej Dębie. Wkład pieniężny przeznaczony zostanie na podwyższenie kapitału
zakładowego spółki z kwoty 9 001 500 zł do kwoty 9 241 500 zł, poprzez utworzenie nowych
480 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział. Pismem z 25 kwietnia 2018 r. Zarząd
Przedsiębiorstwa zwrócił się o zabezpieczenie środków finansowych na wdrożenie procesu
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odtwarzania parku maszynowego spółki, gdzie jednym z priorytetów jest zakup pojazdu
specjalnego przeznaczonego do bieżącej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i
gminy oraz ciągnika z kabiną o mocy ok. 55 KM. Trudna sytuacja występuje również w grupie
pojazdów ciągnikowych. Spółka posiada wyeksploatowane trzy jednostki (rok produkcji 2000),
które wykorzystywane są w okresie jesienno-zimowym do prowadzenia akcji odśnieżania i
zwalczania śliskości, a w pozostałym okresie do prowadzenia prac transportowych, oczyszczania
ulic, utrzymania zieleni, koszenia trawników, zbiórki odpadów gabarytowych.
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Pytań nie było. UCHWAŁA NR LI/482/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W
SPRAWIE WNIESIENIA WKŁADU PIENIĘŻNEGO NA PODWYŻSZENIE KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
I
MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O. O. W NOWEJ DĘBIE została podjęta 13 głosami „za”.
Ad. 6.
W wolnych wnioskach i informacjach Przewodniczący Wojciech Serafin zapoznał RM z Uchwałą
Państwowej Komisji Wyborczej a dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie odwołania wniesionego przez
Radę Miejską w Nowej Dębie od postanowienia Nr 34/2018 Komisarza Wyborczego w
Tarnobrzegu z 14.05.2018 w sprawie podziału Gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. W myśl
uchwały, PKW postanowiła uchylić postanowienie Komisarza i przekazać sprawę do ponownego
rozpatrzenia Komisarzowi Wyborczemu w Tarnobrzegu.
Następnie przewodniczący poinformował o wpłynięciu rezolucji podjętej na CII sesji Rady Miasta
Krakowa w dniu 23 maja 2018 w sprawie ochrony i promocji flagi Unii.
Następnie głos zabrali radni:
Tomasz Dziemianko w nawiązaniu do wystąpienia podczas poprzedniej sesji RM p. Rędziaka w
sprawie możliwości świadczenia usług cateringowych przez przedsiębiorców podczas imprez
organizowanych przez SOK, zapytał czy odpowiedź w tej sprawie została wystosowana do osoby
zainteresowanej.
Burmistrz odpowiedział twierdząco oraz dodał, że radni zostaną z nią zapoznani podczas
sierpniowej sesji, ponieważ aktualnie dyrektor SOK przebywa na urlopie.
W kolejnej sprawie Tomasz Dziemianko zwrócił uwagę na bałagan panujący na terenie ogrodu
„Koziołek” i poprosił o uzupełnienie brakujących szczebli w ławkach oraz przegląd urządzeń pod
tym kątem.
Marian Tomczyk zwrócił się w sprawie zamontowania ograniczników na parkingu przy PKP w
Cyganach.
Poruszył także sprawę przytuliska na terenie oczyszczalni w Nowej Dębie. Wniósł o przeniesienie
bądź rozwiązanie sprawy wejścia na jego teren.
Odpowiedzi w tej sprawie udzielił burmistrz, który poinformował jednocześnie, że rozważana jest
koncepcja budowy nowego przytuliska na 20 boksów w przyszłym roku. Temat przedstawiony
zostanie na zebraniu osiedla Dęba.
Jan Flis podziękował za zamontowanie oświetlenia na placu zabaw na terenie osiedla.
Przewodniczący poinformował, że kolejna sesja planowana jest 30 sierpnia br. Dodał, że na
wniosek burmistrza może zaistnieć konieczność wcześniejszego zwołania posiedzenia RM.
Tomasz Dziemianko zapytał w sprawie udostępnienia w czasie wakacji boiska do gry w piłkę przy
basenie.
Ad. 8.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie obrad
LI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin
Protokół sporządziła:
Barbara Sudoł

