
P R O T O K Ó Ł  Nr XXVIII/2013 
z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 30 stycznia 2013 r. 
 
 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie i trwała od godz. 1400  do godz. 1800. 
W sesji uczestniczyło 15 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. 
Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, mieszkańcy miasta i gminy oraz pracownicy 
UMiG, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2013, 
2) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, 
3) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – 

zakup aparatury i sprzętu medycznego, 
4) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,  
5) zaciągnięcia w 2013 roku kredytu długoterminowego, 
6) zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej, 

7) zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin 
Gmina Nowa Dęba", 

8) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, 
9) Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2013, 

a. odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
b. odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej, 
c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej, 
d. dyskusja nad projektem budżetu, 
e. głosowanie. 

4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.  
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
6. Zapytania i wnioski mieszkańców.    
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy mienia gminnego na terenie  

sołectwa Jadachy, 
12) podziału gminy Nowa Dęba na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2012 rok. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne wnioski i informacje. 
11. Zamknięcie obrad. 
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Ad.  1. 
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin, który powitał 
wszystkich zebranych oraz osoby uczestniczące w obradach, a następnie  stwierdził wymaganą 
liczbę  do podejmowania prawomocnych uchwał tj. 15 radnych.  
 
Ad.  2. 
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał czy są 
uwagi i wnioski do porządku obrad. 
Wniosków nie zgłoszono. 
 
Ad.  3. 
Podjęcie uchwał: 
1)   Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2013. W uzasadnieniu poinformował, że GPP i RPA na rok 2013 opracowany został w 
oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, zaś realizacja zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych prowadzona będzie zgodnie z priorytetami określonymi w załączniku do 
uchwały. W szczególności odbywać się będzie poprzez zwiększanie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej, w tym tworzenie warunków do organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i 
osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 
Helena Tłusta Przewodnicząca komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.  
Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXVIII/243/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 została przyjęta przez Radę przy 15 
głosach „za”. 
 
2)   Kolejno Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 
Następnie poinformował, że Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany 
w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Z ustawy  wynika 
między innymi, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie 
kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, 
natomiast  realizacja zadań prowadzona będzie zgodnie z priorytetami określonymi w 
załączniku do uchwały. 
Helena Tłusta Przewodnicząca komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.  
Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXVIII/244/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
NA ROK 2013 została przyjęta przy 15 głosach „za”. 
 
3)   Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – zakup aparatury i sprzętu 
medycznego. 



3 
 

Skarbnik poinformowała, że w związku z wnioskiem SPZ ZOZ w Nowej Dębie o udzielenie 
przez Gminę Nowa Dęba dotacji na zakupy inwestycyjne, w tym na zakup aparatury i sprzętu 
medycznego oraz korzystając z możliwości jaką przewidują przepisy nowej ustawy o 
działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, w ramach kontynuacji dotychczasowej 
pomocy dla szpitala zostanie dokonany zakup łóżek szpitalnych i szafek. w Nowej Dębie. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXVIII/245/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ DLA SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE NA ZAKUPY 
INWESTYCYJNE – ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO została 
podjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”. 
 
4)   Następnie Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania 
środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.  
W uzasadnieniu poinformował, że Komenda Miejska Policji zwróciła się z prośbą  o udzielenie 
wsparcia finansowego na działalność Komisariatu Policji w Nowej Dębie. Dodał, że ustawa 
o samorządzie gminnym stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do 
zadań własnych gminy. Mając na względzie bezpieczeństwo funkcjonowania i życia 
mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba, proponuje się przekazanie z budżetu kwoty 7000 zł  
na zakup paliwa do samochodów służbowych będących na wyposażeniu Komisariatu 
Policji w Nowej Dębie. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Marek Ostapko w swojej wypowiedzi nawiązał do sprawy dotyczącej budowy 
komisariatu w Nowej Dębie, gdzie gmina nie przystąpiła do współpracy w kierunku realizacji 
tej inwestycji, a odnosząc się do projektu uchwały powiedział, że kwota dofinansowania jest 
bardzo niska. 
Innych uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXVIII/246/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ 
POLICJI W RZESZOWIE została przyjęta przy 15 głosach „za”. 
 
5)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu 
długoterminowego. 
Następnie poinformowała, że celem prawidłowej realizacji budżetu, burmistrz wnosi o podjęcie 
uchwały o zaciągnięciu kredytu na kwotę planowanych w budżecie spłatę rat wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów. Poinformowała, że zaciągnięcie planowanego kredytu 
nastąpi z chwilą uzyskania pozytywnej opinii RIO w Rzeszowie o możliwości jego spłaty oraz 
po wyborze banku w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Skarbnik dodała, że 
uruchomienie kredytu nastąpi tylko wtedy, gdy zaistnieje taka konieczność. Nadmieniła też, że 
planowane raty spłat w/w kredytu ujęte są w WPF Gminy Nowa Dęba na lata 2013 - 2020. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały, w której głos zabrali: 
Radny Marek Ostapko odnosząc się do projektu uchwały powiedział, że pomysł zaciągania 
kredytu na spłatę  kredytu  jest długiem dla kolejnych pokoleń. Radny stwierdził, że raty tego 
kredytu rozłożone są w ten sposób, że będą odczuwalne dopiero po 2016 roku. Dodał 
jednocześnie, że to nie pierwszy kredyt którego ciężar spłaty przypada na lata przyszłe oraz, że 
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ktokolwiek będzie wówczas rządził będzie prawdopodobnie zajmował się głównie obsługą 
zadłużenia gminy. Powiedział, że jest przeciwny takiej polityce i będzie głosował „przeciw”. 
Odpowiadając na uwagi radnego Skarbnik A. Furgał przytaczając przepisy ustawy o finansach 
publicznych wyjaśniła, że taka polityka nie zagraża bezpieczeństwu finansowemu gminy. 
Maria Mroczek nawiązując do wystąpienia M. Ostapko zwróciła się o wyjaśnienie, które 
inwestycje gminne uważa za bezcelowe oraz dodała, że ich realizacja wymaga zaciągania 
kredytów. Wspomniała również o rozważaniu przez radę pomysłu budowy komisariatu do 
czego nawiązuje radny Ostapko, jednakże sprawa została odłożona na przyszłość. 
Następnie Marek Ostapko wymienił czego brakuje mu w kolejnych budżetach gminy tj. 
- modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, 
- budownictwo komunalne nie rozwija się – brak pozyskiwania środków pozabudżetowych, 
- projektu gospodarczy związanego ze strefami inwestycyjnymi. 
Kontynuując powiedział, że rozwój gminy uważa za priorytet, za przykład podał Kolbuszową, 
Stalową Wolę i Tarnobrzeg. Dodał, że w opinii opozycji kredyty nie są złe same w sobie, 
ważny jest jednak cel na jaki się je zaciąga. Jeśli pożyczka pomoże rozwijać się gospodarczo, 
sprzyja inwestycjom które będą przynosiły dochód wówczas ich zaciągnięcie jest zasadne. 
W odpowiedzi burmistrz W. Ordon podał przykłady realizowanych dużych inwestycji z 
udziałem środków UE, a następnie poinformował, że na inwestycje gmina przeznaczyła w 2013 
roku 14 mln zł, czyli ok. 23% całkowitych wydatków. Największy wydatek inwestycyjny to 
kontynuacja rewitalizacji Nowej Dęby koszt - 6 mln zł, z czego 73 % pochodzi z dotacji. W 
tym roku zakończy się modernizacja otoczenia domu kultury, zmodernizowany zostanie plac 
mjra Gryczmana oraz budowa Parku Miejskiego. Ponadto rozpocznie się renowacja terenu nad 
nowodębskim Zalewem, która potrwa do połowy 2014 roku. Burmistrz dodał, że środki z 
kredytów są wykorzystywane bardzo racjonalnie, przede wszystkim  na inwestowanie. 
Pieniądze pożyczaliśmy m.in. na budowę kanalizacji sanitarnych, na remont domu kultury, 
budowę basenu, na budowę dróg w strefie ekonomicznej pod potrzeby nowych inwestorów, 
modernizację budynków szkolnych, najczęściej na wkład własny wymagany przy 
pozyskiwaniu środków unijnych – wyjaśniał burmistrz Ordon. Odnosząc się do uwag Marka 
Ostapko o budżecie powiedział, że podczas prac nad projektem radny nie przedstawił komisji 
żadnych propozycji. Kontynuując powiedział, że pewne działania w kwestii infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej zostały podjęte zanim M.Ostapko został radnym, a w sprawie projektu 
gospodarczego wdrożone są działania, które przyniosą efekty w najbliższych latach.  
W trakcie dyskusji Janina Lubera stwierdziła, że suma wkładu gminy w finansowanie tych 
działań i tak jest wysoka. „Ratusz” w dalszym ciągu będzie się opowiadał za zadaniami 
związanymi z modernizacją sieci wod.kan. Radna odniosła się także do budowy Sali 
gimnastycznej przy SP nr 2 i stwierdziła, że jej wymiary są jak określiła minimalistyczne. 
W toku dalszej wypowiedzi radna skrytykowała budowę szatni w Cyganach oraz w 
Tarnowskiej Woli. W budżecie, gdzie na pomoce dydaktyczne w placówkach oświatowych 
przeznacza się 27 tys. zł. burmistrz wydaje 115 tys. na budowę szatni w Tarnowskiej Woli, 
podobnie za niecelowe uważa WCK w Tarnowskiej Woli. Radna wyraziła także 
niezadowolenie z wydatków na ochotnicze straże pożarne. Powiedziała, że nie oczekuje 
degradacji wsi, zwróciła jednak uwagę, że szkoły są odnawiane przy udziale dużych nakładów 
finansowych i mogłyby stanowić również miejsca kultury dla swoich mieszkańców. 
Ponadto J. Lubera powiedziała, iż oczekuje od dyrektora SOK szczegółowego wyliczenia 
kosztów funkcjonowania centrów kultury na terenie sołectw.  
Odnosząc się do uwag radnej burmistrz Ordon powiedział, że decyzje w sprawie Sali 
gimnastycznej przy SP nr 2 zapadły w poprzedniej kadencji rady i przy udziale nauczycieli z 
tej placówki. Odpowiadając na zarzut dot. wysokości środków na pomoce naukowe burmistrz 
powiedział, że gmina z budżętu przeznacza na oświatę 10 mln. zł. Natomiast budowa szatni w 
Tarnowskiej Woli następuje z inicjatywy Rady Sportu MiG. 
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Krzysztof Sałek powiedział, że kiedy z budżetu przeznaczane są środki na dofinansowanie 
Miejskiego Klubu Sportowego, wówczas nie budzi to zastrzeżeń radnych z opozycji, a 
finansowanie kultury bądź sportu na wsi jest dla Ratusza kontrowersyjne. 
Maria Mroczek zwracając się do J. Lubery powiedziała, że każdorazowo Ratusz jest aktywny 
na sesji, natomiast często nie uczestniczą w dyskusjach podczas prac komisji. 
Po wyczerpaniu głosów, przewodniczący obrad zamknął dyskusję nad projektem uchwały, a 
następnie poddał go pod głosowanie, w wyniku którego UCHWAŁA NR XXVIII/247/2013 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA W 2013 ROKU 
KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO została podjęta przy 12 głosach „za”, 2 „przeciw” i 
1 „wstrzymującym się”. 
 
6)   Skarbnik Gminy przedstawiła kolejny projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku 
pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
Uzasadniając projekt poinformowała, że Gmina Nowa Dęba zawarła umowę o przyznanie 
pomocy finansowej z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach działania 
"Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, na zadanie inwestycyjne pn. 
"Budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w 
Tarnowskiej Woli". Dodała, że na realizację tego zadania istnieje możliwość uzyskania 
preferencyjnej, nisko oprocentowanej pożyczki z budżetu państwa poprzez BGK w Rzeszowie. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag i pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXVIII/248/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZACIĄGNIĘCIA W 2013 ROKU POŻYCZKI W BANKU GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ 
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII 
EUROPEJSKIEJ została podjęta przy 12 głosach „za”, 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”. 
 
7)   Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2013 
roku pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin Gmina Nowa Dęba". 
Kontynuując powiedziała, że zgodnie z uchwałą budżetową w roku bieżącym Gmina Nowa 
Dęba przystępuje do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Rozalin Gmina Nowa Dęba". Zadanie będzie finansowane ze środków 
własnych gminy (VAT i koszty poza projektem), środki UE - PROW oraz pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie.  
Skarbnik dodała, że pożyczka ze środków WFOŚiGW jest pożyczką udzielaną na zasadach 
preferencyjnych i istnieje możliwość częściowego jej umorzenia.  
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Ponadto wyraził zadowolenie z poparcia klubu Ratusz dla tej 
inwestycji. 
Burmistrz Wiesław Ordon uzupełnił, że w najbliższym czasie podpisana zostanie umowa 
pożyczki, która umożliwi sfinansowanie  zadania w 90% środkami zewnętrznymi. 
Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXVIII/249/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZACIĄGNIĘCIA W 2013 ROKU POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ NA 
SFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROZALIN GMINA NOWA 
DĘBA" została przyjęta przy 15 głosach „za”. 
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8)   Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba. 
Następnie poinformowała, że Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu 
przeprowadzenia oceny finansowej  jednostki samorządu terytorialnego przez jej organy, 
mieszkańców, instytucje finansowe oraz organy nadzoru. 
Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 wykorzystano 
historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu gminy Nowa Dęba za lata 2010-
2011. Poinformowała również, że przy opracowaniu WPF istotne znaczenie miało 
prognozowane wykonanie budżetu 2012 roku, a szczególnie kwota zaciągniętych kredytów, 
która była znaczenie niższa niż planowana w budżecie. 
W toku dalszych informacji przestawiła zasady planowania kwot dochodów i wydatków 
na lata od 2014, a przede wszystkim prognozę kształtowania się indeksu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w latach 2014-2019 publikowaną na stronie Ministra Finansów. 
Powiedziała, że w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 przyjęto wielkości 
wzrostu od 0,5 % do 2% ogólnych kwot dochodów i wydatków. Rok 2020 jest to okres 
ostatecznej spłaty zaciągniętego długu, a wielkości wykazane w 2013 roku są zgodne z 
projektem uchwały budżetowej na 2013 rok. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXVIII/250/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWA 
DĘBA " została przyjęta przy 12 głosach „za” i 3 „przeciwnych”. 
 
9)   a) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba na rok 
2013. W ramach objaśnień do projektu uchwały budżetowej poinformowała, że planowane 
dochody budżetu gminy na 2013 rok wynoszą 60.666.568,-zł. 
Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów do projektu budżetu ujęto następujące dane: 

 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.461.813,-zł 
 część oświatową subwencji ogólnej 9.844.924,-zł 
 część wyrównawczą subwencji ogólnej 2.702.511,-zł 
 część równoważącą subwencji ogólnej 627.084,-zł 

które to dochody stanowią 34,02% planowanych dochodów ogółem. 
 dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – ogółem 

5.980.328,-zł (co stanowi 9,86% planowanych dochodów ogółem) w tym: 
o Dz.750 – Administracja publiczna 128.373,-zł 
o Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

państwa oraz sądownictwa 3.295,-zł 
o Dz. 852 – Pomoc społeczna 5.848.660,-zł 

 dotacje na realizację zadań własnych Gminy 630.270,-zł (1,04% planowanych 
dochodów ogółem) 

 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 
udziałem środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne i bieżące 8.710.035,-zł 
(14,36% planowanych dochodów ogółem), 

 dochody jednostek organizacyjnych gminy ogółem 1.188.341,-zł w tym: 
o Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 31.380,-zł, 
o Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji - 730.786,-zł, 
o placówki oświatowe ogółem - 426.175,-zł, stanowią one 1,96% planowanych 

dochodów, 
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 pozostałe dochody (w tym rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg firm 
działających na terenie SSE-1.014.606,-zł, podatki i opłaty lokalne oraz dochody z 
mienia komunalnego), w kwocie 23.521.262,-zł stanowią 38,77% planowanych 
dochodów ogółem. 

Kolejno Skarbnik zapoznała Radę z objaśnieniami planowanych wydatków budżetu gminy na 
2013 rok, które wynoszą 61.321.568,-zł . 
Po stronie wydatkowej zabezpieczono środki związane z realizacją zadań ustawowych gminy 
w tym: 

 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3.295.202,-zł (w tym środki 
dotacyjne-1.112.310,- zł), 

 Środowiskowego Domu Samopomocy 538.560,-zł w całości finansowany z dotacji 
budżetu państwa), 

 Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2.685.650,-zł, w całości finansowany z 
budżetu gminy, 

 Placówek oświatowych - 17.922.110,-zł  
      (w tym środki subwencji oświatowej - 9.844.924,-zł oraz dotacji-Comenius w G-1 -       
      22.330,-), 
 Urzędu Miasta i Gminy - pozostałe zadania w kwocie 33.880.046,-zł (w tym realizacja 

zadań inwestycyjnych na kwotę 13.916.913,-zł tj. 22,70% planowanych wydatków 
ogółem). 

Zestawienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2013 roku przedstawia tabela 
nr 3 w treści uchwały. Dalej Skarbnik poinformowała, że budżet gminy na 2013 rok 
zaplanowany jest z deficytem w kwocie 655.000,-zł. W stosunku do projektu budżetu deficyt 
uległ zmniejszeniu o kwotę 399.880,-zł z kwoty 1.054.880,- Kontynuując A. Furgał 
poinformowała o zmianach w uchwale budżetowej w stosunku do projektu budżetu, gdzie po 
stronie dochodowej ogółem zwiększone zostały dochody o kwotę 828.841,-zł, natomiast po 
stronie wydatkowej ogółem zwiększono wydatki o kwotę 428.961,-zł.,  a następnie objaśniła 
propozycję tych zmian. 
b)   Następnie Skarbnik Alicja Furgał przedstawiła opinie komisji stałych do projektu budżetu 
oraz stanowisko Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu Gminy Nowa Dęba na 2013 
rok. Poinformowała, że komisja Statutowo-organizacyjna poparta wnioskiem przez Komisję 
Budżetową, zaproponowały zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,-zł na dotację dla SOK w 
Nowej Dębie, równocześnie zmniejszając wydatki w Dz.801 rozdział 80114. W przedłożonej 
uchwale budżetowej burmistrz częściowo przychylił się do złożonego wniosku uwzględniając 
kwotę 7.500,-zł. Pozostałe komisje sugerowały realizację wydatków w poszczególnych 
zadaniach nie składając konstruktywnych wniosków. 
c)  Skarbnik zapoznała również Radę  pozytywną opinią Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok 
wyrażonej w formie uchwały Nr XVI/277/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. Skarbnik dodała, że 
uchwała budżetowa doprecyzowana została o zapisy i uwagi wskazane przez organ nadzoru. 
Następnie Skarbnik wniosła o przyjęcie autopoprawki w projekcie uchwały na str. 8 Dz.600, 
Rozdz.60016 w par.4300 kwotę 250 tys. zastąpić kwotą 247 tys. oraz w par.4520 kwotę 10 tys. 
zastąpić kwotą 13 tys. 
d) W dyskusji nad projektem uchwały budżetowej głos zabrała radna Janina Lubera, która 
przedstawiła Stanowisko Klubu Radnych Ratusz w sprawie budżetu na 2013 r. Poniżej 
zamieszczone zostało stanowisko klubu w pełnym brzmieniu: 
Przygotowany przez Burmistrza plan finansowy na 2013 r., w naszej ocenie, nie jest rozwojowy 
dla miasta i nie dotyka spraw najważniejszych. Część zaplanowanych wydatków majątkowych  
nie odpowiada faktycznym potrzebom mieszkańców. Ma charakter realizowania własnych wizji 
i ambicji rządzących. Zamiast przeznaczać środki na nieopłacalne inwestycje, które zwiększają 
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zadłużenie, należy budować zdolność kredytową i tworzyć rezerwę by wykonać strategiczne 
zadania jak chociażby wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta.  
Niebawem całe miasto będzie się zapadać tak jak schody koło przychodni zdrowia. Przypomnę, 
że  sieci wodociągowe  i kanalizacyjne mają  od 50 do 70 lat. Wkoło słyszymy o możliwościach 
przyjścia wielkich mitycznych inwestorów. A prawda jest taka, że w tak małym ośrodku bez 
profesjonalnych kadr  nikt nie  będzie chciał inwestować. To przynajmniej pomyślmy o ulgach 
dla tych mini przedsiębiorców, którzy tutaj mieszkają, ich dzieci chodzą do szkoły i tutaj robią  
codzienne zakupy. Tegoroczny budżet zaplanowano z deficytem. Zadłużenie  gminy powiększone 
o deficyt wyniesie na koniec 2013 r. blisko 22 miliony złotych. Ponadto Burmistrz zaplanował 
kolejny kredyt w kwocie 3 mln na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Warto 
zaznaczyć, że w 2013r. sama obsługa długu gminnego wyniesie 950 tysięcy złotych .Od wielu, 
wielu  lat miasto nie jest  w stanie zatrzymać ludzi i ten  proces szalenie przyspiesza. I przy 
takim stanie rzeczy zadłużenie ponad 30- procentowe jest zabójcze. Może się okazać, że nigdy 
nie będzie możliwe do spłacenia.  Rośnie nie tylko ogólna wysokość długu, ale także w wyniku 
migracji ludności, rośnie wysokość długu jaka przypada na jednego mieszkańca. Przy takim 
stanie rzeczy zadłużenie gminy nie jest w jej interesie. Kto spłaci długi gdy naszą gminę 
opuszczą ludzie w wieku produkcyjnym? Nie należy się łudzić, że pomoże nam  władza 
centralna, bo ona  będzie wspierała duże ośrodki miejskie, a nie takie małe miasteczka jak 
Nowa Dęba. Biorąc pod uwagę zastrzeżenia jak wyżej, Klub Radnych Ratusz będzie głosował 
przeciw uchwale budżetowej. 
Przewodniczący Wojciech Serafin powiedział, że po szczegółowej analizie przedstawionego 
projektu uważa, że został on przygotowany na miarę możliwości gminy i zapewnia prawidłową 
realizację zaplanowanych zadań. 
Burmistrz Wiesław Ordon powiedział, że budżet stanowi realizację zamierzeń podjętych w 
poprzednich kadencjach. Dodał, że nasze zadłużenie przy tym budżecie, będzie na bardzo 
bezpiecznym poziomie 36% przy dopuszczalnym zadłużeniu 55% i zapewnia prawidłową  
realizację zadań. Dodał też, że podczas jego konstruowania starał się uwzględnić propozycje 
różnych środowisk i w budżecie oprócz innych znalazły się między innymi zadania zgłoszone 
przez radnych z klubu Ratusz. Dodał, iż ma świadomość, że projekt nie spełnia wszystkich 
oczekiwań, jednak uważa, że jest to budżet wyważony. Przypomnieć należy, że w budżecie 
znalazły się także środki pozyskane z zewnątrz na gminne inwestycje w kwocie 8,6 mln 
głównie z Unii Europejskiej. Zamierzamy w bieżącym roku utrzymać dynamikę inwestycyjną 
w gminie, mimo trudnej sytuacji gospodarczej w Polsce, a to głównie za sprawą środków 
unijnych na koniec poinformował burmistrz Wiesław Ordon, po czym wniósł o jego przyjęcie. 
Zabierając głos, wiceprzewodniczący Ryszard Rutyna zwrócił uwagę na wysokość wydatków 
na oświatę. Następnie wyraził swoje zdanie na temat stanu technicznego szkoły w Chmielowie, 
gdzie jak powiedział rynny przeciekają, a elewacja się sypie. Powiedział, iż kumulacja tylu 
boisk sportowych w mieście wydaje się przesadą, po czym zwrócił uwagę na potrzeby 
oświatowe Chmielowa.  Dodał przy tym, że jest to jedyna szkoła, która jako jedyna w gminie 
utrzymuje się z subwencji i wniósł, aby w trakcie roku budżetowego znalazły się środki 
finansowe na remont tej placówki. Radny uważa też, że znacząca część środków, które 
pochłania Chmielów jest wsparciem dla działających tam firm, a nie jego mieszkańców. 
Innych głosów nie było. 
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWA DĘBA NA 2013 ROK NR XXVIII/251/2013 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE została podjęta przy 12 głosach „za” i 3 „przeciw”. 
Przewodniczący Wojciech Serafin złożył wyrazy podziękowania Skarbnikowi Gminy, 
Burmistrzowi, pracownikom urzędu oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach nad 
budżetem, a następnie życzył pomyślnej jego realizacji. 
O  godz. 17 10 Przewodniczący ogłosił 20 min. przerwy w obradach. 
O  godz. 17 30 obrady zostały wznowione. 
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Ad.  4. 
Przewodniczący Wojciech Serafin zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu 
z XXVII sesji z dnia 28 grudnia 2012 r.  
Uwag nie zgłoszono.  
Protokół został przyjęty przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
 
Ad.  5. 
Burmistrz Miasta i Gminy Wiesław Ordon przedstawił informację z działalności między 
sesjami tj. za okres od  2 do 25 stycznia 2013 roku. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Przewodniczący zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w związku ze złożoną informacją;  
Radny Kazimierz Skimina zwrócił się do burmistrza z zapytaniem z czego wynika różnica 
kosztów odśnieżania w zawartych umowach wykazana w informacji. 
Burmistrz odpowiedział że wpływ na koszty ma kategoria odśnieżania oraz rodzaj użytego 
sprzętu. Wykonanie robót stwierdza pracownik merytoryczny oraz sołtys bądź 
przewodniczący. 
Ryszard Rutyna zwrócił uwagą na rozbieżności w umowach dla osób sprzątających przystanki. 
Burmistrz wyjaśnił, że na terenie gminy znajduje się 27 przystanków zadaszonych i 47 nie 
zadaszonych i różnica wynika ze specyfiki obiektu. Radny poruszył również problem 
odśnieżania chodników przy drodze powiatowej w Chmielowie, zwracając uwagę, że 
odgarniany śnieg zalega przydrożne chodniki. 
W związku z zapytaniem Jana Flisa, burmistrz  wyjaśnił również sprawy związane z 
ubezpieczeniem strażaków. 
Burmistrz odpowiadając na zapytanie Stanisława Skiminy poinformował nt spotkania 
Powiatowej Rady Zatrudnienia, gdzie między innymi ustalane było wykorzystanie środków 
będących w dyspozycji PUP. Dodał, że zamierza zatrudnić 8 osób w ramach robót publicznych. 
Innych zapytań nie było. 
 
Ad.  6. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców nikt nie zabrał głosu. 
 
Ad.  7. 
10) Janusz Szymański insp. ds. gospodarki nieruchomościami UMiG przedstawił projekt 
uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Następnie 
poinformował, że w związku z wygaśnięciem umowy dzierżawy nieruchomości położonej w 
Budzie Stalowskiej - obręb Alfredówka  zabudowanej urządzeniami oczyszczalni ścieków, 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie 
wystąpiło z wnioskiem o jej przedłużenie na dalsze lata. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXVIII/252/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY została 
podjęta jednogłośnie ( 15 głosów „za”). 
 
11)      Kolejno Janusz Szymański przedstawił projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy mienia gminnego na terenie sołectwa Jadachy. 
Uzasadniając projekt poinformował, że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat części budynku Klubu Rolnika w Jadachach oraz 
działki nr ewid. 2955 położonej w obrębie Jadachy z firmą MNI Telekom, z przeznaczeniem na 
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zamontowanie urządzeń do obsługi systemu telekomunikacyjnego. 
Dochód z dzierżawy zostanie przeznaczony na potrzeby Sołectwa Jadachy. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXVIII/253/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW DZIERŻAWY 
MIENIA GMINNEGO NA TERENIE SOŁECTWA JADACHY została przyjęta przy 15 
głosach „za”. 
 
12)      Barbara Sudoł – kierownik ref. Organizacyjnego UMiG przedstawiła projekt uchwały 
RM w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
Następnie poinformowała, że przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy nakładają na 
rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 
miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. 
Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej 
przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym. 
Przedkładany projekt uchwały ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji 
wyborczych. Powiedziała też, że  w proponowanym podziale gminy na obwody głosowania 
utrzymano generalną zasadę wynikającą z Kodeksu wyborczego, że o wielkości obwodu 
głosowania decyduje liczba mieszkańców nim objęta. Nie może ona przekroczyć 3000 
mieszkańców zamieszkałych w obwodzie głosowania. Proponując lokale na siedziby 
obwodowych komisji wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach zapewniających 
wyborcom łatwy dostęp. Uwzględniono również  odpowiednią liczbę siedzib obwodowych 
komisji wyborczych w budynkach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.  
Proponowany podział gminy Nowa Dęba na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do 
wyborów od kadencji 2014-2018. 
B. Sudoł poinformowała również, że w dniach 11 – 21 stycznia br. projekt podlegał 
konsultacjom społecznym. W czasie jego wyłożenia nie wpłynęła żadna uwaga bądź wniosek. 
Ponadto projekt uzyskał pozytywną opinię Komisarza Wyborczego.  
Helena Tłusta Przewodnicząca komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.  
Uwag nie zgłoszono. 
UCHWAŁA NR XXVIII/254/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
PODZIAŁU GMINY NOWA DĘBA NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, 
USTALENIA ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH 
KOMISJI WYBORCZYCH została podjęta przy 11 głosach „za”, 3 „przeciw” i 1 
„wstrzymującym się”. 
 
Ad.  8. 
W kolejnym punkcie porządku obrad Rada wysłuchała sprawozdania Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Jana Flisa z prac komisji w 2012 roku ( sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do 
protokołu). 
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. 
 
Ad.  9. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała o 
złożeniu przez radnych interpelacji w sprawach: 
1. Stanisław Skimina - w sprawie naprawy pieca centralnego ogrzewania w WCK w   
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    Chmielowie, 
2. Stanisław Skimina – w sprawie zakupu krzeseł do WCK w Chmielowie, 
3. Marek Ostapko – w sprawie zatrudnienia w PGKiM sp. z o.o. w Nowej Dębie 
oraz zapoznała radę z odpowiedziami na te interpelacje. 
 
Ad.  10. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Przewodniczący RM zwrócił się do przewodniczących komisji stałych o złożenie w biurze rady 
do dnia 25 lutego br. sprawozdań za 2012 r. oraz planów pracy komisji na 2013 rok. 
Kolejna sesja RM planowana jest na 27 lutego br. 
Wojciech Serafin zapowiedział, że przed następną sesją przedstawi radnym projekt planu pracy 
Rady na 2013 rok do zapoznania się i wniesienia ewentualnych uwag. 
Marian Tomczyk odnosząc się do wcześniejszego wystąpienia Marka Ostapko poparł głos, że 
planowana sala gimnastyczna przy SP nr 2 w Nowej Dębie nie spełnia wymogów dotyczących 
jej wymiarów. Należy rozważyć czy budujemy salę gimnastyczną, czy halę sportową, a przede 
wszystkim rozważyć sens tej budowy. Za zasadne uważa wstrzymanie prac projektowych i 
rozważanie dostosowania obiektu do wymogów gier sportowych Radny uważa, że gmina 
powinna posiadać dostęp do hali przy Zespole Szkół nr 1, gdzie posiada 49% udziału. 
Odnosząc się następnie do wypowiedzi Janiny Lubery w sprawie budowy szatni powiedział, że 
pomimo finansowego wkładu mieszkańców Cyganów w tę inwestycję, sołectwo winno mieć na 
równi z innymi środowiskami możliwość korzystania ze środków budżetu gminy. 
Odpowiadając Janina Lubera powiedziała, że jej zdaniem szatnia to wydatek niepotrzebny. Są 
to bardzo drogie inwestycje i powstaje pytanie czy to rzeczywiście najważniejsze potrzeby 
mieszkańców sołectw? Radna dalej pytała, czy w sołectwach udało się rozwiązać wszystkie 
bolączki mieszkańców, że jedyne czego im potrzeba to kosztowne obiekty szatniowe dla 
wąskiej grupy społecznej ? 
Marian Tomczyk odparł, że LZS w Cyganach liczy 50 zawodników z całej gminy, a budynek 
nie będzie spełniał wyłącznie funkcji szatni, lecz będzie służył innym potrzebom mieszkańców. 
Zabierając głos Krzysztof  Sałek powiedział, że radna nie dostrzega potrzeby istnienia OSP, 
LZS-ów oraz wiejskich ośrodków kultury. Jednakże w Radzie decyzje podejmowane są 
demokratycznie, większością głosów i każdy ma prawo mieć swoje racje. 
Do wystąpienia Mariana Tomczyka ustosunkował się również burmistrz Ordon, który 
powiedział, że decyzja przesądzająca o funkcji i charakterze tego obiektu zapadła jeszcze w 
poprzedniej kadencji przy udziale ówczesnego radnego, a jednocześnie nauczyciela tej szkoły 
Jacka Szpunara.  Jej celem i zadaniem będzie zabezpieczenie prowadzenia zajęć wychowania 
fizycznego dla dzieci uczących się w SP nr 2, a nie jak sugeruje radny uprawianiu sportów 
halowych. Burmistrz ustosunkował się też do sprawy widowni. 
Tomasz Gazda dodał, że uzgodnienia dotyczące rozwiązań technicznych i funkcjonalnych 
łącznie z widownią były konsultowane z nauczycielami tej szkoły w poprzedniej kadencji rady. 
Na tym dyskusja w sprawie sali została zakończona. 
Następnie wiceprzewodnicząca Maria Mroczek w związku ze zbliżającymi się feriami 
szkolnymi zaproponowała, aby w I tygodniu dzieci i młodzież miały możliwość bezpłatnego 
korzystania z krytej pływalni, bądź korzystać z ulg. 
Burmistrz odpowiedział, że w drodze zarządzenia wprowadzona została ulga wynosząca 3 
zł/godz. dla dzieci i młodzieży. O innych możliwościach porozmawia z dyrektorem SOSiR-u 
oraz z dyrektorami szkół, którzy opracowują harmonogramy zajęć w czasie ferii. 
Innych głosów nie było. 
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Ad.  11. 
Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie XXVIII 
sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 
     Wojciech Serafin 
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 
 


