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

w dniu 12 września 2018 r. 
 
 LIII 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 15. 
W sesji uczestniczyło 15 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do protokołu.  
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 LII sesji Rady Miejskiej. 
4. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok, 
2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, 
3) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
4) przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020, 
5) wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu pn. 

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa 
Sandomierskiego i Gorzyc”, 

6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
7) nadania nazwy rondu na terenie miasta Nowa Dęba. 

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. 15 radnych.  
Ad.  2. 
Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał, czy są uwagi do 
porządku obrad.  
Sekretarz Gminy Elżbieta Gil w imieniu burmistrza MiG wniosła o przyjęcie do porządku obrad 
projektów uchwał RM w sprawach;  
1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba, 
2) wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Nowej Dębie. 
Następnie przedstawiła krótkie uzasadnienie i poinformowała, że komisja budżetowa pozytywnie 
zaopiniowała obydwa projekty uchwał. Przewodniczący zaproponował umieszczenie zgłoszonych 
projektów w pkt.6, ppkt 8 i 9) porządku obrad.  
Wniosek został przyjęty przez Radę 15 głosami „za”. 
Innych wniosków nie zgłoszono, obrady odbyły się według przyjętego porządku.  
Ad.  3. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z LII sesji z 30 
sierpnia 2018 r.  
Radna M. Chmielowiec wniosła zastrzeżenie do pkt. 9, gdzie odbyła się rozmowa nt wywozu 
odpadów gabarytowych przez PGKiM w Nowej Dębie z terenu Chmielowa. Radna powiedziała, że  
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podała przykłady o których prezes nie wiedział, czego nie ma w protokole i wniosła o zmianę tego 
zapisu. Dodała, że prezes nie wyjaśnił do końca przykładów podanych przez radną, wyjaśnił swoje 
przypadki, a podane zostały przykłady o których prezes nie wiedział i radna nie uzyskała 
odpowiedzi na nie. Wojciech Serafin powiedział, że prezes starał się wyjaśnić przykłady o których 
wiedział. 
Przewodniczący obrad powiedział, że ustosunkuje się do uwagi po przesłuchaniu zapisu z 
przebiegu obrad w tym punkcie. 
Innych uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 14 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 rok 2018.  
Poinformowała, że w przedłożonym projekcie dokonuje się zmian budżetu gminy zarówno po 
stronie dochodowej jak i wydatkowej w tym: 
Po stronie dochodowej wprowadza się środki ze sprzedaży drewna w sołectwie Rozalin 
i rozdysponowuje się je zgodnie z uchwała zebrania wiejskiego. Zwiększono środki uzyskane z 
opłat od podopiecznych za pobyt w domach pomocy społecznej, które przeznacza się na realizację 
zadań własnych gminy związanych ze wspieraniem rodziny. Po stronie wydatkowej zmieniono 
przeznaczenie Funduszu Sołectwa Rozalin, zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego. 
W związku z brakiem wykonawcy na realizację inwestycji związanej z budową pochylni dla 
niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK (2 razy 
ogłoszony przetarg nie wyłonił wykonawcy), środki przeznacza się na: remonty dróg gminnych, 
zadanie inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych, podniesienie kapitału zakładowego 
PGKiM sp. z o.o. w Nowej Dębie, przebudowę chodnika od Al. Zwycięstwa do ul. Kościuszki w 
Nowej Dębie, modernizację systemu wentylacji na krytej pływalni w Nowej Dębie oraz dotację dla 
SOK. Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne związane z zakupem motopompy 
pożarniczej wraz z obowiązującym wyposażeniem dla OSP w Alfredówce. Koszt zakupu wynosi 
38.007,-zł - w tym 19.000,-zł płatne przez OSP w Alfredówce ze środków pozyskanych z Zarządu 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, zaś pozostała kwota płatna ze środków 
budżetu gminy. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR LIII/498/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA ROK 2018 została przyjęta 
przy 12 głosach „za” i 3 „wstrzymujących się”. 
2)   Sekretarz Gminy Elżbieta Gil przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia.  
W uzasadnieniu poinformowała, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w 
Rzeszowie będąca inwestorem budowy znaku aktywnego D-6 i oświetlenia przejścia dla pieszych w 
Nowej Dębie na ul. Łagockiego, wystąpiła do Gminy Nowa Dęba z wnioskiem o przejęcie kosztów 
usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej do ich zasilania. Są to urządzenia znacznie 
podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszego jak i samochodowego. Przejęcie 
finasowania zasilania powinno nastąpić w drodze porozumienia określającego wzajemne prawa i 
obowiązki, na którego zawarcie potrzebna jest zgoda Rady Miejskiej. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. UCHWAŁA NR LIII/499/2018 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE 
POROZUMIENIA została przyjęta przy 15 głosach „za”. 
3)   Janusz Szymański insp. ds. gospodarki nieruchomościami UMiG przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 
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Uzasadniając projekt wyjaśnił, że wnioskodawca zwrócił się o zakup trybie bezprzetargowym 
działki nr 403/14 o pow. 0,0120 ha położonej w Nowej Dębie. Działkę zamierza wykorzystać na 
poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 403/4 zabudowanej budynkiem usługowo-
mieszkalnym w zabudowie szeregowej, której jest właścicielem. Działka nr 403/14 ze względu na 
swoją powierzchnię i położenie  nie może być zagospodarowana jako samodzielna nieruchomość, 
w związku z czym zasadna jest jej sprzedaż w trybie bezprzetargowym. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. UCHWAŁA NR 
LIII/500/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI została podjęta 15 głosami „za”. 
4)   Sławomir Białas kierownik ref. Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych UMiG 
przedstawił projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020. 
Poinformował, że w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego naboru 
wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursu dedykowanego dla 
Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 – 2020, wymagana była aktualizacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
Zadanie będące przedmiotem wniosku dofinasowanie to: Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
W trakcie dyskusji nad projektem uchwały Stanisław Skimina zwrócił uwagę na nieaktualne zapisy, 
jakie znalazły się w treści Strategii. 
S. Białas wyjaśnił, że tworzenie tego dokumentu rozpoczęte zostało jeszcze w 2013 roku, stąd 
możliwe, iż któryś z zapisów się zdezaktualizował.  
Z-ca burmistrza Leszek Mirowski wyjaśnił, że Strategia służy możliwości pozyskania środków 
pozabudżetowych i dodał, że wspólnie z partnerami projektu dokonane zostaną poprawki w jej 
treści. Innych uwag nie było. 
UCHWAŁA NR LIII/501/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
PRZYJĘCIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH 
TARNOBRZESKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA LATA 2014 – 2020 została 
podjęta przy 15 głosach „za”. 
5)   Następnie Sławomir Białas przedstawił projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i 
Gorzyc”. Wyjaśnił, że podjęcie uchwały pozwoli na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy 
jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Tarnobrzeg, Gminą Baranów Sandomierski, Gminą 
Nowa Dęba i Gminą Gorzyce. Umowa Partnerska jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o 
dofinasowanie w związku z planowaną wspólną realizacją projektu p.n.: „Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i 
Gorzyc” w ramach osi priorytetowej – VI spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.3 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach projektu wspólnego Gmina Nowa Dęba planuje 
zrealizować zadanie: Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 
w Nowej Dębie z przeznaczeniem na cele społeczne i gospodarcze wraz z funkcjonalnym i 
estetycznym zagospodarowaniem otoczenia. 
 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było.  
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UCHWAŁA NR LIII/502/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY PARTNERSKIEJ W CELU 
WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU PN. „REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH 
OBSZARÓW GMIN TARNOBRZEGA, NOWEJ DĘBY, BARANOWA 
SANDOMIERSKIEGO I GORZYC” została podjęta 15 głosami „za”. 
6)  Ewa Rozenbajgier kierownik Ref. GKS przedstawiła projekt uchwały RM  w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 
Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie z Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie kolejnej umowy dzierżawy na okres 
trzech lat działki położonej w Nowej Dębie – Osiedlu Dęba na której zlokalizowana jest Baza 
Przygotowania Paliwa. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR LIII/503/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY została 
podjęta 15 głosami „za”. 
7)    Kolejno Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na 
terenie miasta Nowa Dęba. 
Poinformowała, że projekt dotyczy nadania rondu usytuowanemu w Nowej Dębie w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1127 R – ul. Kościuszki u zbiegu ulic: Tadeusza Kościuszki, Ignacego Krasickiego i 
Eugeniusza Kwiatkowskiego nazwy „Rondo Solidarności”. 
Następnie przedstawiła bardzo obszerne uzasadnienie do projektu uchwały. 
Ryszard Szafran przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR LIII/504/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA NAZWY RONDU NA TERENIE MIASTA NOWA DĘBA została podjęta przy15 
głosach „za”. 
8)    Następnie Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba.  
Następnie w ramach objaśnień przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Nowa Dęba poinformowała, że; 
Dokonano zmiany po stronie dochodowej, wydatkowej budżetu roku 2018. 
1. Dochody ogółem zwiększono w 2018 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF (28.03.2018 r.) 
o kwotę 1.742.364,-zł, w tym: 
1.1 dochody bieżące o kwotę 1.202.837,-zł, w tym: 
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 370.000,-zł, 
- podatki i opłaty - 255.296,-zł, 
- z subwencji ogólnej - 30.344,-zł, 
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 547.197,-zł. 
1.2. dochody majątkowe o kwotę 539.527,-zł w tym: 
- ze sprzedaży majątku - 510.161,-zł, 
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 29.366,-zł. 
2. Wydatki ogółem zwiększono w 2018 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF o kwotę 
1.742.364,-zł w tym: 
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę - 698.902,-zł, 
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 1.043.462,-zł. 
3. Nie uległa zmianie kwota przychodów i rozchodów budżetu. 
W związku z awarią systemu wentylacyjnego na krytej pływalni w Nowej Dębie, wprowadzono do 
budżetu nowe przedsięwzięcie pn. "Modernizacja systemu wentylacji na krytej pływalni w Nowej 
Dębie", którego realizacja nastąpi w 2-ch latach tj. 2018 - 2019. Równocześnie zwiększono 
upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, 
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o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z kwoty 250.930,-zł do 
kwoty 300.930,-zł. 
Przekazano upoważnienie dla Burmistrza do przekazania uprawnień Dyrektorowi Samorządowego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją 
przedsięwzięcia pn. "Modernizacja systemu wentylacji na krytej pływalni w Nowej Dębie". 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. UCHWAŁA NR LIII/505/2018 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE 
FINANSOWEJ GMINY NOWA DĘBA została podjęta 15 głosami „za”. 
9)    Następnie Elżbieta Gil Sekretarz 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 40 000 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 9 241 500 zł,  do kwoty 9 281 500, poprzez utworzenie nowych 80 
udziałów o wartości nominalnej 500 zł  każdy udział. Dodała, że z uwagi na ograniczone 
możliwości finansowe gminy do budżetu wprowadzono środki w kwocie 40 tys. zł jako wkład 
pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego PGKiM. Środki te zostaną przeznaczone przez 
PGKiM na zakup 1 filtra. Proponuje się również, aby w kolejnych latach wyposażyć z budżetu 
gminy kolejne przepompownie na terenie gminy w systemy antyodorowe. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. UCHWAŁA NR LIII/506/2018 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 jednogłośnie - 15 głosów „za”. 
Ad.  7.                                                                                                                                                                  
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali; 
Stanisław Skimina zwrócił się do burmistrza z zapytaniem dotyczącym sposobu rozwiązania 
sprawy wierzby energetycznej w Chmielowie. 
Wiesław Ordon odpowiedział, że zebranie wiejskie winno podjąć uchwałę w sprawie przeznaczenia 
gruntów pod uprawy, w tym wierzby energetycznej. 
Marzena Chmielowiec zaznaczyła, że PGKiM nie posiadał regulaminu odbioru odpadów. Dodał, że 
ukazał się on na stronie internetowej 6 sierpnia br. 
Radna zwróciła się z zapytaniem dotyczącym realizacji programu dotyczącego montażu  instalacji 
fotowoltaicznych. 
Leszek Mirowski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zwiększenia  
ilości gospodarstw domowych do projektu oraz nie ma perspektyw na dodatkowy nabór wniosków 
dotyczących dofinansowania do projektu na rozwój OZE w Gminie Nowa Dęba. 
Burmistrz Wiesław Ordon zachęcił radnych do śledzenia informacji na temat nowego programu  
„Czyste powietrze” realizowanego przez Resort Środowiska, który koncentruje się na 
termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co 
pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Dzięki 
ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji zyska na tym również stan 
środowiska naturalnego. 
Tomasz Dziemianko zapytał o powód zamknięcia kina w SOK podczas wakacji. Radny zwrócił 
uwagę na brak toalet przy wiatach ogniskowych na terenie SOSiR k.zalewu. Ponadto zapytał jak 
przedstawia się sytuacja obozu w Piaskach oraz o liczbę uczestników tej formy wypoczynku. 
Dyrektor SOSiR A. Szurgociński poinformował, że tegoroczny obóz miał pełne obłożenie 
uczestników. Dodał, że wystąpiły problemy z naborem kadry instruktorskiej. Dodał, że turnus 
rodzinny również cieszył się powodzeniem oraz poinformował o planach w tym zakresie na 
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przyszły rok. Wyjaśnił na jakich zasadach  teren jest użytkowany oraz, że będą rozważane nowe 
pomysły na przyszły rok. 
Leszek Mirowski poinformował, że firma Nicol, która funkcjonuje w budynku mieszczącym się w 
bramie wjazdowej na teren ośrodka nad zalewem kończy swoją działalność. W związku z tym, że 
budynek wyposażony jest w media, rozważana jest możliwość zorganizowania w nim toalet. 
Zbigniew Karkut zwrócił się w sprawie zorganizowania przenośnych toalet przy cmentarzach w 
związku z nadchodzącym świętem zmarłych. 
Burmistrz odpowiedział, że podejmie działania, o ile proboszczowie wykażą zainteresowanie tą 
sprawą.  
Marzena Chmielowiec zabrała głos w sprawie funkcjonowania Wiejskiego Centrum Kultury w 
Chmielowie. Mówiła o trudnościach związanych z korzystaniem z pomieszczeń, o nie 
przestrzeganiu ustalonych godzin otwarcia oraz o problemach związanych z porozumieniem się z 
kierownikiem obiektu. Grupy działające w WCK nie mają regulaminu oraz harmonogramu 
działania. 
Burmistrz odpowiedział, że kierownik przebywa na urlopie. Po jego powrocie zostaną ustalone 
zasady korzystania z pomieszczeń. Dodał, że niebawem odbędzie się spotkanie dyrektora SOK, 
kierownika WCK i przedstawicieli społeczności działających w tym budynku. 
Ryszard Szafran w imieniu młodych mieszkańców miasta podziękował burmistrzowi za przewijaki 
dla dzieci na dworcu autobusowym oraz zaangażowanie w zorganizowanie takich miejsc na placu 
zabaw. 
Marian Tomczyk zabrał głos w sprawie remontu ronda w Tarnobrzegu oraz wskazał na problem 
jakim jest objazd i wzmożony ruch samochodów ciężarowych po drogach na terenie naszej gminy. 
Zwrócił się jednocześnie o patrole służb porządkowych w zakresie kontroli przestrzegania 
obowiązującego oznakowania. 
Przewodniczący RM zapowiedział, że następna sesja Rady odbędzie się 18 października br. o godz. 
1500 w UMiG. 
 
Ad. 8. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie obrad 
LIII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.        
 
           
                                                                                                   
                                                                                                     PRZEWODNICZĄCY RADY  
                           Wojciech Serafin 
Protokół sporządziła:                                                                                                 
Elżbieta Goclan                                                                                                                                                                  


