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

w dniu 27 lutego 2013 r. 
 
 
 XXIX sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Nowej Dębie i trwała od godz. 1400  do godz. 1700. 
W sesji uczestniczyło 13 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. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu o stanie 

ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba w 2012 roku. 
4. Informacja Komendanta Komisariatu Policji i Komendanta Straży Miejskiej o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2012 
roku. 

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

1) poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso, 

2) ustanowienia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy,  

3) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 
rok środków stanowiących fundusz sołecki, 

4) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu), 

5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, 
6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas 

nieokreślony, 
7) uzgodnienia pozyskania przez Nadleśnictwo Nowa Dęba materiału rozmnożeniowego 

w postaci zrazów z drzewa ustanowionego za pomnik przyrody rosnącego na terenie 
Budy Stalowskiej. 

9. Przyjęcie rocznego planu pracy Rady Miejskiej. 
10. Przyjęcie sprawozdań  za 2012 rok oraz rocznych planów pracy komisji stałych RM. 
11. Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej. 
12. Interpelacje i zapytania radnych. 

    13.   Wolne wnioski i informacje. 
    14.   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  do podejmowania prawomocnych uchwał tj. 13 radnych.  
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Ad.  2. 
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał czy są 
uwagi i wnioski do porządku obrad. 
Wniosków nie zgłoszono, sesja przebiegała według przedstawionego porządku obrad.  
 
Ad.  3. 
Andrzej Babiec Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu przedstawił  
informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2012 
roku. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Po wysłuchaniu informacji przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zadawanie pytań; 
Krzysztof Sałek zwrócił się z zapytaniem, jak Komendant PSP wyobraża sobie realizację zadań 
w przypadku, gdyby gmina nie posiadała jednostek ochotniczych straży pożarnej.  
A. Babiec odpowiedział, że ochotnicze straże pożarne stanowią bezpośrednie wsparcie JRG. 
Dodał, że biorąc pod uwagę statystyki zdarzeń bez wsparcia OSP prawdopodobnie nie byliby w 
stanie prawidłowo realizować nałożonych zadań. Komendant wyjaśnił, że system ratowniczo-
gaśniczy zbudowany jest na dwóch filarach, które stanowią JRG PSP i OSP. Najlepsze jednostki 
OSP, które spełniły kryteria ustalone przez Komendę Główną PSP zostały włączone do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego są to; OSP Nowa Dęba, Chmielów, Jadachy i 
Poręby Dębskie. Komendant podkreślił, że wspólne działania w ramach krajowego systemu dają 
właściwy rezultat i są skuteczne. 
Krzysztof Sałek powiedział, że w kontekście przedstawionej statystyki zamiary likwidacji OSP 
można uważać za bezpodstawne. 
Komendant poparł głos radnego i dodał, że w przypadku wystąpienia zdarzenia jednostki osp 
najczęściej są jako pierwsze na jego miejscu. 
Marian Tomczyk zwrócił się z zapytaniem, czy ilość jednostek na terenie naszej gminy wg 
komendanta jest wystarczająca. 
A. Babiec odpowiedział, że ochotnicze jednostki straży skupione są wokół sołectw i tę ilość 
uważa za wystarczającą. 
Przewodniczący Wojciech Serafin zwrócił uwagę na wzrost ilości zdarzeń w dziale „uprawy 
rolnictwo” pod którym najczęściej występuje wypalanie traw, a następnie zapytał o sposoby 
przeciwdziałania temu procederowi. 
Komendant zjawisko wypalania traw nazwał plagą i powiedział, że w tej sprawie można tylko 
edukować, jednakże jest to zjawisko bardzo trudne do wyeliminowania. 
Więcej pytań nie było. Przewodniczący podziękował Komendantowi za przybycie i obszerną 
informację. 
 
Ad.  4. 
a)   W zastępstwie Komendanta Komisariatu Policji w Nowej Dębie, informację o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba za rok 2012 
przedstawił asp. Grzegorz Surowiec. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Podsumowując przedstawiciel Komisariatu stwierdził, że Nowa Dęba jest bezpiecznym miastem, 
notuje się spadek przestępstw oraz wzrost wykrywalności. 
Pytań nie było. 
 
b)  Następnie Przewodniczący obrad udzielił głosu Komendantowi Straży Miejskiej 
Mieczysławowi Nalepie, który przedstawił informację z działalności Straży Miejskiej za okres 
2012 roku. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
W trakcie dyskusji nad informacją Marian Tomczyk powiedział, iż widzi za zasadne 
przybliżenie społeczeństwu działalności Straży Miejskiej. Dodał, że mieszkańcy zgłaszają swoje 
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zastrzeżenia oraz oczekiwania co do pracy strażników, a informacja mogłaby pewne kwestie 
wyjaśnić. 
Mieczysław Nalepa przyznał, że nie zawsze oczekiwania społeczne można spełnić, a głównym 
celem SM jest zabezpieczenie ładu i porządku publicznego. 
Na zapytanie radnej Marii Mroczek komendant poinformował nt ilości patroli 
przeprowadzonych wspólnie z Policją oraz o efektach tych patroli. M. Mroczek zwróciła uwagę 
komendanta na zakłócanie ciszy nocnej szczególnie mieszkańcom ulicy Mickiewicza przez 
młodzież wracającą z dyskoteki. Komendant powiedział, że dołoży starań, aby te zdarzenia 
ograniczyć. 
Innych pytań nie było. 
Przewodniczący RM podziękował przedstawicielom służb za przedstawienie informacji. 
 
Ad.  5. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu z XXVIII 
sesji z dnia 30 stycznia 2013 r.  
Uwag nie zgłoszono.  
Protokół został przyjęty przez radnych  jednogłośnie ( 13 głosów „za”). 
 
Ad.  6. 
Burmistrz Miasta i Gminy Wiesław Ordon przedstawił informację z działalności między sesjami 
tj. za okres od 26 stycznia do 22 lutego 2013 roku. 
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Przewodniczący zwrócił się o zadawanie pytań burmistrzowi w związku ze złożoną informacją; 
Radny Tomasz Gazda zwrócił się burmistrza z zapytaniem dotyczącym zwrotu działek „nad 
zalewem” byłym właścicielom – ile osób się ubiega i ile działek już zostało zwróconych. 
Burmistrz odpowiedział, że sprawa leży w gestii starostwa powiatowego, posiada informację, że 
rozpatrywany jest wniosek spatkobiercy osoby wywłaszczonej.  
Maria Mroczek zwróciła się o uszczegółowienie sprawy związanej z budową kanalizacji 
deszczowej na osiedlu Broniewskiego, zwracając jednocześnie uwagę na stan chodnika 
położonego w okolicy garaży i wiodącego do przystanku PKP, a którym uczęszcza młodzież do 
zespołu szkół nr 2 oraz mieszkańcy budynków Kościuszki 106,108 i 110. 
Burmistrz poinformował nt zakresu prac związanych z budową kanalizacji oraz dodał, że 
chodnik wymaga „podniesienia” i przebudowy. 
Stanisław Skimina zwrócił się do burmistrza o wyjaśnienia w sprawie powstającej w 
Nagnajowie tj. bliskim sąsiedztwie Chmielowa sortowni odpadów komunalnych, które również 
będą tam kompostowane oraz zapytał, czy burmistrza uczestniczy w rozmowach w tej sprawie. 
Wiesław Ordon odpowiedział, że nasza gmina nie jest stroną w tej sprawie i nikt burmistrza nie 
poinformował o toczącym się procesie inwestycyjnym. Działka, na której lokalizowana jest 
inwestycja bezpośrednio przylega do terenów wspólnoty wsi Nagnajów. 
Następnie w związku z zapytaniem Mariana Tomczyka burmistrz udzielił informacji w temacie 
podpisania listu intencyjnego z m.Tarnobrzeg w sprawie nowej perspektywy finansowej. 
Burmistrz dodał, że gmina posiada z Tarnobrzegiem spólne interesy i podpisanie listu jest 
dopełnieniem tej współpracy. 
Stanisław Skimina poruszył sprawę likwidacji linii kolejowej Dębica-Ocice. 
Burmistrz powiedział, że posiada w tej sprawie informację prasową. Samorządy zainteresowane 
funkcjonowaniem linii podjęły już starania pod przewodnictwem Marszałka woj. 
Podkarpackiego w kierunku jej przywrócenia, a najważniejszą w tej sprawie jest kwestia jej 
finansowania.                                                                                                                                                                                                                                                           
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Ad.  7. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrał Tadeusz Fudali, który skierował do 
Przewodniczącego RM pytanie, dotyczące likwidacji Straży Miejskiej. 
Wojciech Serafin odpowiedział, że Rada nie będzie podejmowała działań w kierunku likwidacji 
SM . 
W następnym pytaniu T. Fudali zwracając się do burmistrza zapytał dlaczego na terenie wokół 
SOK pracuje firma spoza Nowej Dęby. 
Burmistrz odpowiedział, że wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu na podstawie 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Innych zapytań nie było. 
 
O  godz. 15 45 Przewodniczący ogłosił 15 min. przerwy w obradach. 
O  godz. 16 00 obrady zostały wznowione. 
 
Ad.  8. 
Podjęcie uchwał: 
1)   Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie poboru podatków w 
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
W uzasadnieniu poinformowała, że w związku z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie RM zobowiązana została do wyznaczenia na inkasentów sołtysów i przewodni-
czących zarządów osiedli, którzy dotychczas dokonywali poboru podatków w ramach 
przyznanych im diet zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Wysokość wynagrodzenia z tytułu 
inkasa w zależności od wielkości kwoty zebranych podatków w skali roku (biorąc pod uwagę 
2012 rok) będą wynosić od 130-1400,-zł. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXIX/255/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
POBORU PODATKÓW W DRODZE INKASA, WYZNACZENIA INKASENTÓW 
I OKREŚLENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA INKASO została podjęta przy 13 
głosach „za”. 
 
2)   Barbara Sudoł Kierownik Ref. Organizacyjnego przedstawiła projekt uchwały RM w 
sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.  
Poinformowała, że aktualna wysokość diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych została 
określona uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 czerwca 2008 r.  
W przedstawionym projekcie uchwały utrzymano dotychczasową dietę, dokonując jej rozdziału 
na dietę i zwrot kosztów podróży służbowych oraz określono zasady wypłaty diet oraz zwrot 
kosztów podróży służbowych. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek oraz Helena Tłusta Przewodnicząca 
komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki poinformowali, że komisje 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXIX/256/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
USTANOWIENIA ZASAD PRZYSŁUGIWANIA DIET ORAZ ZWROTU KOSZTÓW 
PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH DLA PRZEWODNICZĄCYCH ORGANÓW 
WYKONAWCZYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY została podjęta 
jednogłośnie - 13 głosów „za”. 
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3)   Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody 
na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok środków stanowiących 
fundusz sołecki. 
Uzasadniając projekt poinformowała, ze zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim Rada 
Miejska w terminie do 31 marca br. powinna podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia lub nie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2014 środków 
stanowiących fundusz sołecki. Wyjaśniła, że fundusz sołecki jest formą wspierania sołectw 
polegającą na aktywizacji wspólnot lokalnych. Środki funduszu przeznaczane są na realizację 
przedsięwzięć, które będąc zadaniami własnymi gminy będą służyć poprawie warunków życia 
mieszkańców danego sołectwa. W roku 2013 wyodrębniony fundusz sołecki wyniósł łączenie 
136.203,32 zł.  
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXIX/257/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA WYODRĘBNIENIE W BUDŻECIE MIASTA I GMINY 
NOWA DĘBA NA 2014 ROK ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI 
została podjęta jednogłośnie - 13 głosów „za”. 
 
4)   Janusz Szymański insp. ds. gospodarki nieruchomościami UMiG przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez 
wniesienie wkładu niepieniężnego. 
W uzasadnieniu do przedstawionego projektu poinformował, że Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie zwróciło się z wnioskiem o przekazanie 
w formie wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości obejmującej działki 
o numerach ewidencyjnych: 1101/2, 1101/3, 1110/1 o łącznej powierzchni 1,0400 ha, 
zabudowanej budowlami i urządzeniami oczyszczalni ścieków oraz nieruchomości gruntowej 
obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 299/1, 299/3, 298/2 o łącznej powierzchni 
0,0318 ha zabudowanej budynkiem technicznym byłej wymiennikowi ciepła. Dodał, że w/w 
nieruchomości znajdują się we władaniu spółki i są wykorzystywane na realizację jej zadań, a do 
chwili obecnej stan prawny przedmiotowych nieruchomości w stosunku do Spółki, nie został 
dotychczas uregulowany. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Również Przewodniczący komisji 
Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
W trakcie dyskusji nad projektem uchwały radny Kazimierz Skimina zapytał o lokalizację tych 
działek oraz wniósł o każdorazowe załączenie mapek do projektów uchwał. 
Następnie burmistrz Wiesław Ordon odpowiadając na pytanie Janiny Lubery poinformował, 
które nieruchomości należące do gminy znajdują się w użytkowaniu PGKiM. Jest to teren bazy 
paliwa przy ul. Ogrodowej w osiedlu Dęba oraz teren pod oczyszczalnią ścieków w Budzie 
Stalowskiej. Radna dalej pytała o wysokość rocznych opłat z tytułu użytkowania tych terenów. 
Burmistrz odpowiedział, że przygotuje informację tej sprawie. 
Innych pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXIX/258/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POPRZEZ WNIESIENIE 
WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO została podjęta jednogłośnie - 13 głosów „za”. 
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5)   Następnie Janusz Szymański przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy najmu. 
Wyjaśnił, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie na okres do lat 3 kolejnej umowy 
najmu dotyczącej budynku „Recepcji” na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Nad 
Zalewem” przy ul. Kościuszki w Nowej Dębie, w celu prowadzenia działalności handlowej dla 
P.P.H.U. „Nicol” s.c. G. i C.Wypniewscy, z siedzibą w Nowej Dębie. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Tomasz Licak zapytał czy budynek, którego dotyczy projekt uchwały objęty jest 
rewitalizacją terenów ośrodka. 
Z-ca burmistrza odpowiedział, że koncepcja zagospodarowania terenu zalewu nie obejmuje tego 
budynku i wobec tej nieruchomości nie ma na razie żadnych planów. 
Innych pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXIX/259/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU została podjęta 
przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
 
6)   Kolejno Ewa Rozenbajgier kierownik Ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na 
czas nieokreślony. 
Poinformowała, że  Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie zwróciła 
się o wyrażenie zgody na zmianę umowy najmu zajmowanego lokalu użytkowego na I piętrze 
budynku nr 4 przy ulicy Jana Pawła II w Nowej Dębie zawartej na okres od 01.10.2011r. do 
30.09.2014r. na umowę na czas nieokreślony. Wniosek uzasadniła koniecznością 
przeprowadzenia generalnego remontu placówki polegającego na dostosowaniu gabinetów i 
sanitariatów do potrzeb osób korzystających z poradni, jak również wygospodarowaniu 
pomieszczenia socjalnego dla pracowników poradni. 
Burmistrz Wiesław Ordon uzupełnił, że zawarcie umowy z poradnią na czas nieokreślony 
pozwoli na podjęcie starań w kierunku pozyskania dodatkowych środków na budowę windy w 
tym budynku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXIX/260/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO 
NA CZAS NIEOKREŚLONY została podjęta przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
 
7)    Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały w sprawie uzgodnienia pozyskania przez 
Nadleśnictwo Nowa Dęba materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z drzewa 
ustanowionego za pomnik przyrody rosnącego na terenie Budy Stalowskiej. 
Następnie poinformowała, że Nadleśnictwo Nowa Dęba wystąpiło o wydanie zgody na 
umożliwienie pozyskania 1 sztuki materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z jesionu 
wyniosłego rosnącego w Budzie Stalowskiej ustanowionego za pomnik przyrody Uchwałą Rady 
Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 września 2002 r. Dodała, że uzgodnienie z Radą Miejską 
pozyskania 1 sztuki materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z w/w pomnika przyrody 
pozwoli Nadleśnictwu Nowa Dęba uczestniczyć w realizowanym przez Lasy Państwowe 
programie założenia „Leśnego Archiwum Klonów Drzew Polski Północno – Wschodniej”. 
Kazimierz Skimina przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXIX/261/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UZGODNIENIA POZYSKANIA PRZEZ NADLEŚNICTWO NOWA DĘBA 
MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO W POSTACI ZRAZÓW Z DRZEWA 
USTANOWIONEGO ZA POMNIK PRZYRODY ROSNĄCEGO NA TERENIE BUDY 
STALOWSKIEJ została podjęta przy 12 głosach „za”. 
O godz. 16 30 obrady opuścił radny Krzysztof Sałek – obecnych 12 radnych. 
 
Ad.  9. 
Przewodniczący Wojciech Serafin przedstawił Plan Pracy Rady Miejskiej w Nowej Dębie na 
2013 rok. Nadmienił, które zadania z mocy prawa należą do kompetencji Rady oraz dodał, że 
radni otrzymali propozycję Planu celem wcześniejszego zapoznania się. Nikt z radnych nie 
wniósł uwag. 
Plan pracy Rady Miejskiej w Nowej Dębie na 2013 rok został przyjęty jednogłośnie (12 „za”). 
 
Ad.  10. 
W kolejnym punkcie sesji Przewodniczący Rady poinformował, że przewodniczący wszystkich 
komisji stałych w terminie do 25 lutego br. złożyli sprawozdania z prac komisji za 2012 rok oraz 
plany pracy poszczególnych komisji na 2013 rok.  
Plany znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 
Plany pracy komisji stałych RM zostały bez uwag przyjęte przez Radę. 
 
Ad.  11. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jan Flis poinformował, że komisja na 
posiedzeniu w dniu 25 lutego br. opracowała propozycję Planu pracy komisji na 2013 rok. 
W ramach Planu pracy komisja ustaliła wykaz jednostek organizacyjnych i pomocniczych 
gminy, które będą przedmiotem kontroli, jak też zakres oraz terminy w  których dokona kontroli 
wytypowanych jednostek. 
Przedstawiony przez Przewodniczącego Plan pracy komisji na 2013 rok został przyjęty przez 
Radę  bez uwag i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad.  12. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała o 
złożeniu przez radnych interpelacji w sprawach: 
1. Marian Tomczyk - w sprawie utworzenia gabinetu lekarskiego w Cyganach, 
2. Marek Ostapko – w sprawie ogrzewania poczekalni na dworcu autobusowym w Nowej Dębie, 
3. Marek Ostapko – odpowiedź na zapytanie w sprawie zimowego utrzymania chodników i ulic. 
oraz zapoznała radę z odpowiedziami na złożone interpelacje. 
 
Ad.  13. 
W wolnych wnioskach i zapytaniach radnych głos zabrali: 
Przewodniczący Wojciech Serafin poinformował, że z Naczelnego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie wpłynęło zawiadomienie o terminie rozprawy z powództwa Wojciecha Śmiecha, 
który zaskarżył Radę Miejską w Nowej Dębie w związku z podjęciem uchwały Nr 
XIII/106/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 
Przewodniczący poinformował również, że głównym tematem kolejnej sesji Rady Miejskiej 
będzie podjęcie uchwał „śmieciowych”, a termin sesji planowany jest na III dekadę marca br. 
Radna Maria Mroczek zabrała głos w sprawie zimowego utrzymania dróg, placów i ulic w 
mieście, po czym w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej nr 2 
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zwróciła się do prezesa PGKiM o odśnieżanie w pierwszej kolejności ciągów pieszych pod 
górkę, gdzie małe dzieci mają duże trudności z poruszaniem się. 
Stanisław Skimina powrócił do sprawy lokalizacji zakładu segregacji odpadów i kompostowni w 
Chmielowie. Zwrócił uwagę, że wiatr najczęściej wieje z kierunku zachodniego i zapachy będą 
kierowane na Chmielów i teren strefy. Radny zwrócił się do burmistrza o włączenie w bieg 
działań w tej sprawie i poinformowanie społeczności Chmielowa, gdyż brak informacji 
powoduje negatywne nastawienie do sprawy mieszkańców. 
Burmistrz powiedział, że nie jest stroną w sprawie, jednakże zwróci się do zarządu spółki ASA o 
włączenie mieszkańców Chmielowa do udziału wspólnie ze wspólnotą wsi Nagnajów w 
działania informacyjne. 
 
Ad.  14. 
Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie XXIX 
sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 
     Wojciech Serafin 
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 
 


