
P R O T O K Ó Ł  Nr XXVII/2012 
z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 28 grudnia 2012 r. 
 
 
 XXVII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w siedzibie Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie przy ul. Żeromskiego 2 i trwała od godz. 1200  do godz. 1400. 
W sesji uczestniczyło 12 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. 
Radni nieobecni: Tomasz Licak, Maria Mroczek i Ryszard Rutyna. 
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 sesji: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Miejskiej. 
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok, 
b) realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

c) zaciągnięcia zobowiązania w latach 2013 - 2015 na realizację projektu 
systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych, 
e) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
f) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa 

Dęba,  
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, 
h) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2012, 
i) zmian w Statucie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. Zamknięcie obrad. 

 
Ad.  1. 
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Wojciech Serafin, który powitał wszystkich 
zebranych oraz osoby uczestniczące w obradach, a następnie  na podstawie listy obecności 
stwierdził wymaganą liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał tj. 12. 
 
Ad.  2. 
Następnie Przewodniczący RM przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał czy są 
uwagi bądź wnioski do porządku obrad. W związku z ich brakiem, sesja przebiegała według 
przedstawionego porządku obrad. 



2 
 
Ad.  3. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu z XXV 
sesji z dnia 29 października 2012 r. Uwag nie zgłoszono.  
Protokół został przyjęty przez radnych przy 12 głosach „za”. 
Następnie przewodniczący zapytał, cz są uwagi do protokołu z XXVI sesji z dnia 19 listopada 
2012 r. Uwag nie zgłoszono.  
Protokół został przyjęty przy 11 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” 
Przewodniczący Wojciech Serafin poinformował, że w związku z pismem burmistrza miasta i 
gminy w sprawie zmiany zapisu w protokole Nr XXIII z sesji Rady Miejskiej w dniu 29 
sierpnia 2012 roku, po odsłuchaniu zapisu z przebiegu obrad sesji uwzględnił wniosek 
burmistrza. W związku z tym w protokole z XXIII sesji została naniesiona wnioskowana 
zmiana. 
 
Ad.  4. 
Burmistrz Miasta i Gminy Wiesław Ordon przedstawił informację z działalności między 
sesjami tj. za okres od 20 listopada do 24 grudnia 2012 roku. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zadawanie pytań burmistrzowi w związku  
z informacją; 
Kazimierz Skimina w nawiązaniu do pkt V, ppkt 2 informacji zapytał, czy w ramach zawartej 
umowy na wycinkę i zrywkę drzew można dokonać takiej wycinki na terenie całej gminy. 
Burmistrz wyjaśnił, że wycinki dokonuje się po uzyskaniu zgody w formie decyzji 
administracyjnej oraz zapoznał radnych o obowiązujących w tym zakresie procedurach. 
Marek Ostapko zapytał burmistrza o plany w stosunku do terenu po byłej kotłowni przy ulicy 
Krasickiego. 
Burmistrz odpowiedział, że tym miejscu planuje lokalizację budynku wielorodzinnego. 
Aktualnie trwają prace w tym temacie i w 2013 roku ich efekty zostaną przedstawione Radzie 
Miejskiej. Innych pytań nie było. 
 
Ad.  5. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrał mieszkaniec miasta Tadeusz Fudali, 
który zwrócił się do burmistrza w sprawie o którą pytał podczas poprzedniej sesji, a dotyczącą 
godzin otwarcia poczekalni na dworcu PKS. 
Burmistrz odpowiedział, że podtrzymuje swoje ustalenia w tej sprawie. 
W kolejnym pytaniu T. Fudali zapytał, czy burmistrz zamierza zlikwidować Straż Miejską. 
Wiesław Ordon odparł, że organem władnym w kwestii likwidacji jest Rada Miejska, a nie 
burmistrz. Przewodniczący Wojciech Serafin dodał, że na dzień dzisiejszy RM nie bierze takiej 
możliwości pod uwagę. 
Burmistrz odpowiedział także mieszkańcowi w sprawie wycinki drzew w Koziołku. Zgodnie z 
podjętą decyzją wycinki dokonywać będzie wykonawca inwestycji. 
Następnie T. Fudali powiedział, że w imieniu swoim oraz mieszkańców wnosi, aby Rada 
odwołała burmistrza miasta i gminy. 
Z uwagi, że wniosek mieszkańca nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa,                                                                                                                                           
a odwołanie może nastąpić wyłącznie w formie referendum lokalnego, w związku z czym bieg 
tej sprawy nie będzie nadany.   
 
Ad.  6. 
Podjęcie uchwał. 
 
1)   Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2012 rok wraz z uzasadnieniem.  
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Następnie  poinformowała, że Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną o kwotę 
42.273,-zł, przez co należy dokonać zmiany w przedstawionym projekcie. Skarbnik wniosła o 
wprowadzenie zmiany w załączniku nr 1 w Dz.758, rozdz. 75802 par. 2750 środki na 
uzupełnienie dochodów gmin kwota 42.273,-zł. Dochody w tym dziale wynoszą ogółem 
230.460,- zł. W zał. nr 2 Dz.801, rozdz.80104 par.4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 
zwiększa się wydatki o tę samą kwotę. Kwota wydatków ogółem wynosi 238.840,-zł. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszoną przez Skarbnika poprawkę, która 
przyjęta została przez Radę przy 12 głosach „za”. 
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXVII/234/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN BUDŻETU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2012 ROK została podjęta 
jednogłośnie /12 głosów „za”/. 
2)   Leszek Mirowski kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej 
Dębie przedstawił projekt uchwały RM w sprawie realizacji projektu systemowego 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 
VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Następnie poinformował, że Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza 
kontynuować realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji 
społecznej , Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjętego decyzją Komisji 
Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. Dodał, że warunkiem podpisania aneksu jest podjęcie 
przez Radę Miejską uchwały o zatwierdzeniu realizacji projektu w latach 2013 – 2015. 
Helena Tłusta Przewodnicząca komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformowała, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. 
Radna Janina Lubera zapytała jaka liczba bezrobotnych objęta jest projektem i jaka jest jego 
skuteczność. 
Leszek Mirowski odpowiedział, że program skierowany jest głównie do kobiet – pobierających 
świadczenia z pomocy społecznej. Jego intencją jest przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, natomiast celem - usamodzielnienie i uzyskanie stabilizacji finansowej. 
Innych pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXVII/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE 
ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PRIORYTETU VII, DZIAŁANIE 7.1 PODDZIAŁANIE 7.1.1 PROGRAMU 
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI została podjęta jednogłośnie /12 głosów „za”/. 
 
3)   Następnie Leszek Mirowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania w latach 2013 - 2015 na realizację projektu systemowego współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 
Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
W uzasadnieniu poinformował, że Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej 
Dębie zamierza kontynuować w latach 2013 - 2015 realizację projektu systemowego w ramach 
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
przyjętego decyzją z dnia 28 września 2007 r. Komisji Europejskiej. 
Dodał, że warunkiem podpisania aneksu do umowy jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską 
o zaciągnięciu zobowiązania na realizację projektu, w tym również na zabezpieczenie wkładu 
własny gminy, który stanowi 10,5 %. 
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Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXVII/236/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA W LATACH 2013 - 2015 NA REALIZACJĘ 
PROJEKTU SYSTEMOWEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VII, 
DZIAŁANIE 7.1 PODDZIAŁANIE 7.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ 
LUDZKI została przyjęta przez Radę przy 11 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
 
4) Ewa Rozenbajgier Kierownik referatu Spraw Komunalnych i Społecznych UMiG 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu 
lokali użytkowych. 
Poinformowała, że najemcy lokali użytkowych wymienionych w projekcie uchwały zwrócili 
się o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu zajmowanych lokali, gdyż 
w najbliższym czasie wygasają obowiązujące dotychczas umowy najmu. 
Dodała przy tym, że każde przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego na następny okres 
wymaga uchwały rady gminy. 
Tomasz Gazda przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji poinformował o 
pozytywnej opinii komisji do projektu uchwały. 
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXVII/237/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW NAJMU LOKALI 
UŻYTKOWYCH została podjęta jednogłośnie /12 głosów „za”/. 
 
5) Kolejno Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały w sprawie postanowienia o 
odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
W uzasadnieniu poinformowała, że stosownie do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach rada gminy może w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego 
postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Powiedziała, że konsekwencją 
przejęcia przez gminę tego zadania jest powstanie po stronie właścicieli tych nieruchomości 
obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęcie takiego 
rozwiązania umożliwi ustanowienie jednolitych zasad odbierania i zagospodarowania odpadów 
oraz pozwoli na prowadzenie kompleksowego monitoringu i planowania gospodarki odpadami 
komunalnymi i jednocześnie przyczyni się do wyeliminowania negatywnych zjawisk między 
innymi nielegalnych składowisk odpadów. Ponadto uchwała pozwoli na stworzenie spójnego, 
efektywnego i szczelnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na 
osiągnięcie przez Gminę wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów oraz redukcji 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 
Kazimierz Skimina przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXVII/238/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
POSTANOWIENIA O ODBIERANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ 
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE została podjęta jednogłośnie 
/12 głosów „za”/. 
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6) Następnie Kierownik referatu Spraw Komunalnych i Społecznych UMiG przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Nowa Dęba.  
Uzasadniając projekt poinformowała, że Regulamin utrzymania czystości i porządku w 
gminach stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia, wynikającego z przepisów ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który zobowiązuje rady do określenia 
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie:                   
1. selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w 
gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i 
akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także 
odpadów zielonych, 
2.  uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 
użytku publicznego, 
3.  mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 
4. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym. 
Kierownik E. Rozenbajgier poinformowała, że rada gminy jest zobowiązana do dostosowania 
Regulaminu do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia  
uchwalenia tego planu, który został przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 27 sierpnia 2012 roku. Dodała też, że  projekt Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Nowa Dęba został przedłożony do zaopiniowania do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu. 
Kazimierz Skimina przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad projektem uchwały, w której głos zabrali; 
Burmistrz Wiesław Ordon w nawiązaniu do dyskusji podczas posiedzenia komisji, gdzie radni 
wnikliwie analizowali zapisy projektu Regulaminu poinformował, że podtrzymał propozycję 
zapisu w Rozdziale 4  CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH 
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, w § 12 pkt. 2. Określa się częstotliwość usuwania odpadów 
komunalnych z nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej : 
a) odpady zmieszane –nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. 
Burmistrz poinformował, że komisja przyjęła poprawkę o brzmieniu nie rzadziej niż 1 raz w 
miesiącu. 
Następnie E. Rozenbajgier zapoznała Radę z poprawkami technicznymi naniesionymi w 
tekście Regulaminu, które zgłoszone zostały na posiedzeniu komisji. 
Radny Marek Ostapko powiedział, że popiera stanowisko burmistrza w sprawie częstotliwości 
wywozu odpadów. 
Stanisław Skimina optując za poprawką komisji powiedział, że wynika ona z obserwacji 
własnych  oraz z rozmów z mieszkańcami. 
Odpowiadając na zapytanie Heleny Tłustej burmistrz powiedział, że SANEPiD opiniując 
projekt nie ingerował w częstotliwość wywozu odpadów. 
W trakcie dyskusji radni zwracali uwagę na różnice, które mają wpływ na częstotliwość 
usuwania odpadów tj. wielkość gospodarstwa oraz porę roku. 
Janina Lubera powiedziała, że obecnie częstotliwość wywozu na terenie osiedli 
jednorodzinnych w mieście wynosi dwa razy w miesiącu i uważa, że pierwotny zapis powinien 
zostać utrzymany. 
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Marian Tomczyk uważa, że częstotliwość wywozu można zwiększyć w zależności od potrzeby 
i opowiedział się za wywozem nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Dodał, że na obszarach 
wiejskich inaczej wygląda gospodarowanie odpadami spożywczymi i zielonymi niż w mieście. 
W dalszej części radni dyskutowali na temat segregacji odpadów w różnych obszarach 
zamieszkania. Do uwag i propozycji radnych ustosunkował się Antoni Kapusta prezes PGKiM. 
W swojej wypowiedzi podzielił się  dotychczasowymi obserwacjami i wnioskami w tej 
sprawie. Zwrócił uwagę, że na dzień dzisiejszy mieszkańcy sołectw sami utylizują niektóre 
rodzaje odpadów, a powinny to robić wyspecjalizowane firmy, ponadto z niektórych obszarów 
odpady zmieszane są odbierane zarówno 1 raz, jak i 2 razy w miesiącu. Prezes poinformował, 
że argumentem w tej sprawie powinna być czystość, a nie koszty i uważa, że wywóz powinien 
odbywać się dwa razy w miesiącu. 
Helena Tłusta uważa, że należy mieć na uwadze status materialny mieszkańców osiedli 
miejskich oraz społeczeństwa na wsi oraz zauważyła, że zapis nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu 
nie wyklucza zwiększenia częstotliwości wywozu i jego ustalenia według potrzeb. 
Janina Lubera w swojej wypowiedzi wskazywała na czynnik ekologiczny, a nie materialny 
problemu, który stoi do rozwiązania przed radą. 
Wiesław Ordon poinformował, że w wyniku ogłoszenia konsultacji projektu „Regulaminu 
Utrzymania Czystości i Porządku” od Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Tarnobrzegu wpłynął jeden wniosek, zapoznał Radę z jego treścią oraz zaproponował, aby  
właściwe komisje rozpatrzyły wniosek podczas prac nad wysokością opłat. 
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek komisji, która w § 12 pkt 
2.ppkt a) zaproponowała zmianę zapisu nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu na nie rzadziej niż 
raz w miesiącu,  który uzyskał 5 głosów „za”, 5 „przeciw” i 2 „wstrzymujące się”.  
Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie został przyjęty przez Radę. 
UCHWAŁA NR XXVII/239/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA 
TERENIE GMINY NOWA DĘBA została podjęta przy 7 głosach „za” i 5 „przeciwnych”. 
 
7)        Janusz Szymański insp. ds. gospodarki nieruchomościami UMiG przedstawił projekt 
uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. 
Poinformował, że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie na okres do lat 5 kolejnych 
umów dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości nr ewid. 185/4 o 
powierzchni 1,1737 ha, oraz nr ewid. 299/6 o powierzchni 0,0910 ha, położonych w Nowej 
Dębie z przeznaczeniem pod uprawę owoców i warzyw. 
Tomasz Gazda przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji poinformował o 
pozytywnej opinii komisji do projektu uchwały. 
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXVII/240/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW DZIERŻAWY została 
podjęta jednogłośnie /12 głosów „za”/. 
 
8)          Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały RM w 
sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2012 wraz z uzasadnieniem. 
Poinformował, że proponowane zmiany dotyczą przesunięcia środków finansowych 
przewidzianych na poszczególne zadania realizowane poprzez Program, gdzie część nie została 
zrealizowana i należy je przeznaczyć na realizację zadań, gdzie wystąpiła potrzeba ich 
zwiększenia. I tak w zadaniu nr 10: „Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hal i boisk 
sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół, ośrodków kultury w ramach tworzenia 
warunków do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy i 
turnieje” w kolumnie 4 kwotę 53 000 zł proponuje się zastąpić kwotą 62 100 zł. 
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Helena Tłusta Przewodnicząca komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXVII/241/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 została podjęta 12 głosami „za”. 
 
9)       Barbara Sudoł  Kierownik ref. Organizacyjnego UMiG przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie zmian w Statucie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie. 
Poinformowała, że zmiany w Statucie SOSiR są niezbędne ze względu na przeniesienie 
siedziby Ośrodka tj. biur dyrekcji, księgowości, kadr i administracji do budynku Lendzion przy 
ul. Rzeszowskiej 6. Konsekwencją tej zmiany jest konieczność poinformowania właściwych 
urzędów, instytucji i kontrahentów o zmianie siedziby SOSiR. 
Helena Tłusta Przewodnicząca komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXVII/242/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN W STATUCIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W 
NOWEJ DĘBIE została podjęta 12 głosami „za”. 
 
Ad.  7. 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzieliła Barbara Sudoł - Kierownik referatu 
Organizacyjnego, która poinformowała, że w okresie między sesjami zostały złożone przez 
radnych interpelacje: 
Marka Ostapko w sprawach: 

1. przejścia dla pieszych przez ulicę Rzeszowską, 
2. braku chodnika oraz alejek na cmentarzu komunalnym w Nowej Dębe, 
3. remontu ulicy Działowej w osiedlu Poręby Dębskie, 

Stanisława Skiminy dotyczące; 
1. zainstalowania tzw. piłkołapów na boisku w Chmielowie, 
2. usunięcia zwisających gałęzi nad drogami w Chmielowie. 

Odpowiedzi na złożone interpelacje zostały udzielone radnym w terminie przewidzianym w 
Statucie Gminy. 
 
Ad.  8. 
W wolnych wnioskach i informacjach Przewodniczący Wojciech Serafin poinformował, że 
sesja poświęcona uchwaleniu budżetu Gminy na 2013 rok planowana jest na 30 stycznia 2013r. 
W związku z kończącym się 2012 rokiem Przewodniczący złożył wszystkim serdeczne 
życzenia Noworoczne. 
 
Ad.  9. 
Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie XXVII 
sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 
     Wojciech Serafin 
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 
 


