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

w dniu 27 marca 2013 r. 
 
 
 XXX sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1600  do godz. 2230. 
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. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.  
4. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej 

Dębie za 2012 rok oraz potrzeby na rok bieżący. 
5. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowa Dęba za 2012 rok. 
6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 rok oraz potrzeby 

związane z realizacją zadań. 
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
8. Zapytania i wnioski mieszkańców.    
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmian  budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok, 
2) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, 
3) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba, 
4) zmiany  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba 

(projekt radnych RM), 
5) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, 

6) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, 

7) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, 

8) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

9) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2013 roku,  

10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, 
11) nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miejscowości Chmielów, 
12) nadania nazwy rondu ( projekt Klubu Radnych Ratusz), 
13) ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i 

gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba, 
14) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
Gminę Nowa Dęba, 

15) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Klub 
Rolnika Jadachy), 
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16) ustalenia zasad używania herbu Gminy Nowa Dęba. 
10. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok. 
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2012 rok. 
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. 14 radnych.  
Następnie odbyło się uroczyste podziękowanie za pracę Pani Marcie Kaczor - Prezesowi 
Zarządu Towarzystwa Pomocy Humanitarnej dla Ubogich i Cierpiących w Nowej Dębie, która 
zapowiedziała zakończenie swojej działalności społecznej. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wojciech Serafin wraz z burmistrzem Miasta i Gminy Wiesławem Ordonem w imieniu 
samorządu i władz miasta złożyli podziękowania za wyświadczoną pomoc potrzebującym z 
terenu gminy, za poświęcony im czas i ciepłe słowo, za życzliwość i oddanie, mimo wielu 
trudności i problemów, z którymi Bank Żywności musiał sobie radzić w ramach swojej 
działalności. Podziękowanie na ręce pani Marty Kaczor złożył także Czesław Łuszczki - prezes 
Tarnobrzeskiego Banku Żywności w Tarnobrzegu, który wręczył pani Marcie pamiątkowy 
grawerton z dedykacją. W swoim wystąpieniu wspomniał, że przez 7 lat współpracy z Bankiem 
Żywności, pani prezes przy pomocy wolontariuszy stowarzyszenia, burmistrza oraz kierownika 
MG OPS rozprowadziła 250 ton żywności dla potrzebujących mieszkańców Nowej Dęby i 
okolic. Pani Marta Kaczor ze swej strony podziękowała za uznanie jej pracy oraz za okazaną 
pomoc w tej społecznej działalności. 
 
Ad.  2. 
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał czy są 
uwagi i wnioski do porządku obrad. 
Burmistrz Wiesław Ordon wniósł o włączenie do porządku obrad projektu Apelu w sprawie  
niezamykania linii kolejowej nr 25 na odcinku Chmielów – Mielec – Dębica. Uzasadniając 
wniosek burmistrz powiedział, że  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują z końcem 2013 
roku wyłączenie z ruchu linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica na odcinku Chmielów – 
Mielec – Dębica. Poinformował, że linia nr 25 na tym odcinku stanowi strategiczny korytarz 
transportowy dla rozwijających się ośrodków przemysłowych północno - zachodniego 
Podkarpacia tj. Nowej Dęby, Tarnobrzega, Stalowej Woli i Mielca, a jej likwidacja spowoduje 
znaczące ograniczenie potencjału rozwojowego tego regionu, pociągnie za sobą szereg kosztów 
oraz negatywnych efektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.   
Wniosek został przyjęty przez Radę przy 14 głosach „za”. 
Przewodniczący zaproponował umieszczenie wniosku w pkt. 12 porządku obrad. 
Innych wniosków nie zgłoszono, sesja przebiegała według przedstawionego porządku obrad.  
 
 
Ad.  3. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu z XXIX 
sesji z dnia 27 lutego 2013 r.  
Uwag nie zgłoszono.  
Protokół został przyjęty przez radnych przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
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Ad.  4. 
Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 
za 2012 rok przedstawił kierownik ośrodka Leszek Mirowski. Treść sprawozdania zawarta jest w 
załączniku nr 3 do protokołu. 
Następnie Leszek Mirowski zapoznał Radę z potrzebami MG OPS na rok 2013 w zakresie 
zatrudnienia, przyznawania pomocy potrzebującym oraz pozostałych zadań realizowanych przez 
ośrodek w ramach zadań własnych gminy. Informacja w zakresie potrzeb na rok bieżący stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
Przedstawione informacje zostały przyjęte bez uwag. 
O godz.1630 na obrady przybył radny Andrzej Durtka – obecnych 15 radnych. 
Po przyjęciu sprawozdań kierownik Leszek Mirowski podziękował radnym za dotychczasową 
współpracę dla dobra mieszkańców swoich środowisk. 
 
Ad.  5. 
Kolejno, zgodnie z porządkiem obrad Kierownik MG OPS przedstawił Raport z realizacji 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie w Gminie Nowa Dęba za 2012 rok wraz ze Sprawozdaniem z działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego.  
Poinformował o działaniach Zespołu na przestrzeni minionego roku oraz o efektach działań grup 
roboczych. Raport z realizacji programu wraz ze sprawozdaniem stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
Pytań i uwag ze strony radnych nie było. 
 
Ad.  6. 
Następnie Rada wysłuchała sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 
2012 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań, które przedstawił Kierownik Leszek 
Mirowski.  
Kierownik wyjaśnił, że realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej pozostaje w ścisłym powiązaniu z realizacją zadań z zakresu ustawy o pomocy 
społecznej. Sprawozdanie zawarte jest w załączniku nr 6 do protokołu. 
Po przyjęciu sprawozdań przewodniczący Wojciech Serafin złożył podziękowania na ręce 
kierownika Leszka Mirowskiego dla wszystkich pracowników Ośrodka za wkład i 
zaangażowanie w trudną pracę socjalną na rzecz najbardziej pokrzywdzonych i potrzebujących.  
 
Ad.  7. 
Burmistrz Miasta i Gminy Wiesław Ordon przedstawił informację z działalności między sesjami 
tj. za okres od 25 lutego do 23 marca 2013 roku. 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Przewodniczący zwrócił się o zadawanie pytań burmistrzowi w związku ze złożoną informacją; 
Radny Jan Flis zapytał, czy będą skierowani pracownicy gospodarczy do pracy na rzecz sołectw 
i osiedli. 
Burmistrz odpowiedział twierdząco, jednakże po ustąpieniu zimy. 
Janina Lubera zapytała czy prace związane z przebudową ulicy Leśnej wraz z kanalizacją 
deszczową nie będą kolidowały z budową sali gimnastycznej przy SP nr 2. 
Burmistrz odpowiedział, że nie przewiduje się żadnej kolizji podczas  realizacji tych zadań. 
Dopuszczalny tonaż pojazdów określony będzie poprzez system oznakowania, a kanalizacja 
deszczowa przebiegać będzie poza ulicą.  
Odpowiadając na zapytanie radnego Ryszarda Rutyny dotyczące przejęcia działek na Zwałce 
burmistrz odpowiedział, że sprawa będzie przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia właściwej 
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komisji rady. Dodał, że teren jest o charakterze rolnym, więc działki również winny być 
działkami rolnymi. 
R. Rutyna podziękował za ufundowanie nagród dla uczestników XII Turnieju Tenisa Stołowego 
zorganizowanym w Zespole Szkół w Chmielowie.  
Radny Marek Ostapko poruszył temat przypadającego w dniu 1 marca Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych i nie wywieszenia z tej okazji flag państwowych  na ulicach 
miasta. Dodał, że skierował w tej sprawie interpelację do burmistrza powiedział też, że na 
podstawie  przepisów ustawy o  godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej można takie 
święto państwowe uhonorować poprzez wywieszenie flag. Radny zwrócił się o należyte 
uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w roku przyszłym. 
Odpowiadając radnemu burmistrz Wiesław Ordon przytoczył treść odpowiedzi na złożoną przez 
M.Ostapko interpelację, w której szczegółowo ustosunkował się do postawionych uwag. Zwrócił 
się do radnego o nie stawianie mu zarzutów o łamaniu prawa, a następnie powiedział, że w 
drodze ustaleń właściwej komisji należy określić, czy miasto ma być dekorowane w czasie 
wszystkich świąt państwowych, jeśli nie, wówczas oczekuje określenia podczas których świąt 
miasto i gmina mają być dekorowane. Dodał też, że ulice w mieście i gminie dekorowane są 
flagami państwowymi w czasie wszystkich świąt narodowych. 
Przewodniczący RM zwrócił się do Heleny Tłustej przewodniczącej komisji statutowo-
organizacyjnej, spraw społecznych i etyki o zajęcie się sprawą podniesioną przez radnego Marka 
Ostapko. 
Burmistrz udzielił także informacji nt spotkania z przedstawicielami Tarnobrzeskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Tarnobrzegu w sprawie przejęcia ulic znajdujących się na terenie 
administrowanym przez TSM oraz parkingu przy ul. Kościuszki 1. 
 
Ad.  8. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrali przybyli na sesję mieszkańcy: 
Krzysztof Kosiorowski zapytał w sprawie terminu uchwalenia planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu  obejmującego obszar  okolic zalewu w Nowej Dębie. 
Burmistrz odpowiedział, że procedury z tym związane trwają ok. 12 miesięcy. 
Tadeusz Fudali zwrócił się z zapytaniem czyją własnością jest budynek po byłej restauracji nad 
zalewem. 
Wiesław Ordon odpowiedział, że teren wraz z budynkiem jest własnością gminy i przewidziany 
jest do sprzedaży, jednakże po uzgodnieniu z właściwą komisją oraz Radą Miejską. 
Następnie T. Fudali poruszył sprawę godzin otwarcia poczekalni na dworcu autobusowym. 
Burmistrz poinformował, że godziny są ustalone i nie będą zmieniane. 
Kolejny mieszkaniec Janusz Markowicz zabierając głos, poruszył problem sytuacji 
ekonomicznej rodzin zamieszkałych w naszej gminie, czego dokonał na tle swojej rodziny. 
Powiedział, że po przeanalizowaniu propozycji stawek opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawek za pojemniki szacuje, że opłaty w jego rodzinie wzrosną o ok. 30%. 
Dalej odnosząc się do kosztów, które młoda rodzina zobowiązana jest ponosić tj. koszty 
mieszkania, mediów, koszty związane z wychowaniem dzieci tj. opłata za żłobek, przedszkole 
itp. zwrócił się do radnych o sumienne wyliczenie opłat, aby nie stanowiły one kolejnego 
obciążenia budżetu domowego.  
Przewodniczący RM zwrócił uwagę, że w trakcie prac nad projektami tzw. „uchwał 
śmieciowych” burmistrz odbył szereg spotkań i konsultacji z mieszkańcami zarówno miasta z 
osiedlami jak i sołectw, gdzie wsłuchiwał się w uwagi społeczeństwa i które później starał się 
uwzględnić w projektach uwał, jak też wdrażać podczas prac w komisjach. 
Następnie głos zabrał Roman Puzio, który zwrócił uwagę, aby przy ustalaniu opłat za odpady 
komunalne Rada uwzględniła sytuację rodzin wielodzietnych. 



5 
 

W kolejnej sprawie mieszkaniec poruszył sprawę bezpańskich psów oraz powiedział, iż uważa 
za zasadne wprowadzenie opłaty z tytułu posiadania psa oraz wprowadzenia systemu 
ewidencjonowania zwierząt. 
R. Puzio zwrócił także uwagę na  potrzebę właściwego oznakowania rozjazdów na terenie 
nowodębskiej podstrefy ekonomicznej. 
 
O  godz. 18 00 Przewodniczący ogłosił 15 min. przerwy w obradach. 
O  godz. 18 15 obrady zostały wznowione. 
. 
Ad.  9. 
Podjęcie uchwał: 
1)   Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok. 
W uzasadnieniu do projektu poinformowała, że projekt obejmuje wprowadzenie po stronie 
dochodowej środków ze sprzedaży działek w Alfredówce i przeznaczenie na wydatki zgodnie z 
podjętą uchwałą zebrania wiejskiego. Ponadto wprowadzone zostały dodatkowe dochody 
zrealizowane przez MG OPS z przeznaczeniem na wydatki w pomocy społecznej. Dochody 
uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, proponuje przeznaczyć się na 
pokrycie zmniejszenia subwencji oświatowej. Po stronie wydatkowej zabezpieczono środki do 
20% udziału własnego gminy do remontu dróg powodziowych (uzyskano dofinansowanie z 
budżetu Wojewody w kwocie 150.000,-zł), środki zabezpieczono z remontu dróg wewnętrznych. 
Skarbnik wyjaśniła, że  wprowadzone zostały do budżetu trzy nowe zadania inwestycyjne: 
1. budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach (środki zabezpieczono z rewitalizacji miasta), 
2. zakup samochodu p.poż. dla OSP Alfredówka (środki soł. Alfredówka ze sprzedaży działek), 
3.zagospodarowanie terenu wokół WCK w Chmielowie. 
Wydzielone zostały także środki z pozostałej działalności komunalnej na zadania związane z 
utrzymaniem bezdomnych zwierząt. Ponadto zabezpieczono dodatkowe środki z przeznaczeniem 
na bieżące utrzymanie dróg w tym wydatki związane z prowadzeniem akcji zimowej (całość 
zabezpieczono z rewitalizacji miasta). Skarbnik dodała, że pozostałe środki związane ze 
zmniejszeniem wydatków z rewitalizacji miasta przeznaczono na pokrycie kosztów zmniejszenia 
subwencji oświatowej. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Marek Ostapko zauważył, że środki z rewitalizacji miasta przeznaczone zostają na zadanie w 
sołectwie i zwrócił uwagę na konsekwencje w działaniach tj. aby środki z miasta pozostały w 
mieście. 
Wiesław Ordon odpowiadając powiedział, aby nie grać budżetem, gdyż dzięki tym środkom 
istnieje możliwość pozyskania kolejnych środków pozabudżetowych na realizację inwestycji w 
gminie. 
Innych głosów nie było. 
UCHWAŁA NR XXX/262/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN  BUDŻETU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2013 ROK została podjęta przy 
12 głosach „za” i 3 „przeciwnych”. 
 
2)   Następnie Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba. 
Dokonując objaśnień przyjętych wartości w zmianie wieloletniej prognozy finansowej 
poinformowała, że przedłożonej uchwale dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Nowa Dęba do obowiązujących przepisów prawnych. Następnie poinformowała o dokonanych 
zmianach w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. W związku z tym, że nie 
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dokonywano zmian w przedsięwzięciach do WPF,  nie dokonywano też zmian w 
upoważnieniach oraz w limitach zobowiązań. Dodała, że dostosowano  zarówno plan dochodów 
jak i wydatków do dokonanych zmian w budżecie wg stanu na 26 marca 2013 r. Ogółem plan 
dochodów jak i wydatków w stosunku do pierwotnego budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 
632.954,-zł. Dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 565.723,-zł zaś dochody majątkowe o 
kwotę 67.231,-zł w tym ze sprzedaży majątku 42.231,- 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXX/263/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWA DĘBA została 
podjęta przy 12 głosach „za” i 3 „przeciw”. 
 
3) Ewa Rozenbajgier kierownik Ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Nowa Dęba. 
Uzasadniając przedstawiony projekt poinformowała, że propozycje zmian Regulaminu  
uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/239/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. są 
związane m.in. z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, zaś  w 
regulaminie uchwalonym 28 grudnia 2012 r. jest powołana ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach, która straciła moc. Poinformowała, że nastąpiła również zmiana ustawy z dnia 25 
stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w 
życie 6 marca 2013 r. Zmiana dopuszcza zróżnicowanie stawki opłaty między innymi w 
zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, jak również pozwala na 
przejęcie przez gminę obowiązków wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do 
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym, co wynika z uwag przekazywanych przez 
mieszkańców i zarządców nieruchomości podczas spotkań dotyczących organizacji nowego 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
E. Rozenbajgier poinformowała też, że uwagi do regulaminu zgłosili również działkowcy, którzy 
twierdzą, że odpady na terenie ogrodów działkowych powstają w okresie od kwietnia do 
listopada każdego roku, natomiast w okresie od grudnia do marca działki nie są użytkowane, 
więc nie powstają na ich terenie odpady komunalne oraz stwierdziła, że projekt uchwały 
uwzględnia przedstawione powyżej kwestie. 
Kazimierz Skimina przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący obrad powiedział, że kolejny punkt porządku dotyczy również zmiany 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba, który jest projektem 
radnych RM. Jednocześnie zaproponował, aby projekt radnych potraktować jako wniosek do 
przedstawionego przez E.Rozenbajgier projektu uchwały. Radni – inicjatorzy projektu zgodzili 
się z propozycją przewodniczącego. Następnie Sekretarz Gm. Elżbieta Gil przedstawiła treść 
wniosku radnych: w załączniku do Uchwały Nr XXVII/239/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 
dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Nowa Dęba, w § 12 ust. 2 pkt 1 lit a otrzymuje brzmienie: "a) odpady zmieszane - 
nie rzadziej niż raz w miesiącu".  
Propozycja została przyjęty przez Radę przy 10 głosach „za” 2 „wstrzymujących się” i 3 głosach 
„przeciwnych”. 
Następnie przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad projektem uchwały; 
Helena Tłusta w imieniu radnych wnioskodawców poinformowała, że poprawka zmierza do 
zmniejszenia ceny do przetargu oraz wyjaśniła, że proponowany zapis dotyczy częstotliwości 
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usuwania zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości – nie rzadziej niż dwa razy w 
miesiącu. 
Stanisław Skimina poinformował, że powyższy wniosek został jednogłośnie przyjęty przez 
społeczność Chmielowa podczas zebrania wiejskiego. 
Jan Flis poinformował, że mieszkańcy osiedla Dęba opowiadają się za dwukrotnym wywozem. 
Janina Lubera zwróciła uwagę, że  wniosek o tej treści nie został podjęty przez komisję w 
grudniu 2012 r. a obecnie jest wnoszony na sesji. Kontynuując wypowiedź rada stwierdziła, że 
zdarzają się przypadki podrzucania śmieci do pergoli w Nowej Dębie przez mieszkańców 
sołectw. 
Odnosząc się do zarzutu radnej Marian Tomczyk powiedział, że przypadki podrzucania śmieci 
mogą jedynie pochodzić od osób, którzy nie posiadają umów, pozostałym mieszkańcom 
wystarcza jednokrotny wywóz. Radny dodał, że wnioskowany zapis nie wyklucza dwu lub 
kilkukrotnego wywozu śmieci, a przeciwieństwie do miasta wieś kompostuje odpady. Raz 
jeszcze podkreślił, że intencją wniosku jest obniżenie kwoty do przetargu. 
Wiceprzewodnicząca Maria Mroczek powiedziała, iż nie zgadza się z uwagą Janiny Lubery, że 
od grudnia tj. od posiedzenia komisji zmieniła zdanie. Wpływ na obecne stanowisko ma rezultat 
spotkań informacyjnych z mieszkańcami zorganizowanych przez burmistrza. Zwróciła ponadto 
uwagę, że ok. 30% mieszkańców sołectw nie podpisało umów i nie posiadało pojemników na 
śmieci. Radna dodała, że mieszkańcy w mieście za wywóz nieczystości do tej pory płacili 7,12 
od osoby/m-c, natomiast w sołectwach od pojemnika za kwartał. Dzisiejszą decyzję uważa za 
przemyślaną, a uchwała ma na celu „uporządkowanie” rowów, lasów i likwidację tzw. dzikich 
wysypisk.  
Helena Tłusta w nawiązaniu do wniosku powiedziała, że jeśli proponowana częstotliwość nie 
będzie skuteczna, wówczas można to zmienić, a uwagę o podrzucaniu śmieci do miasta przez 
mieszkańców wsi uważa za bezpodstawną. 
Również Krzysztof Sałek odniósł się do zarzutu o podrzucanie śmieci do pergoli w mieście 
przez mieszkańców sołectw. Zwrócił się do radnych o skupienie się nad problemem i 
wypracowanie systemu, który będzie skuteczny i mógł funkcjonować przez następne lata. 
Poinformował również o udziale w spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami sołectw i głosie 
społeczności wiejskiej w tej sprawie, gdzie rozważano problem zarówno osób samotnych, jak i 
rodzin wielodzietnych. Dodał, że  pewne rozwiązania dotyczące odpadów nakłada ustawa, 
jednakże pewne kwestie musi rozstrzygnąć Rada w drodze uchwał. 
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z 
przyjętym wnioskiem, w którego  wyniku UCHWAŁA NR XXX/264/2013 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU 
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWA DĘBA 
została przyjęta przez Radę przy 10 głosach „za”, 2 „wstrzymujących się” i 3 głosach 
„przeciwnych”. 
 
4) Następnie Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
Poinformowała, że w związku z wejściem w życie zmiany ustawy z 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, rada zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia tych usług.        
W szczególności należy określić ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela 
nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i 
sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). 
Dodała, że w nowym systemie gospodarowania odpadami, właściciel nieruchomości obowiązany 
jest do zbierania i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego 
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nieruchomości, w związku z czym przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać każdą ich ilość. 
Poinformowała również, że w projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów 
komunalnych z jednoczesnym uwzględnieniem postanowień przyjętych w regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba. 
Kazimierz Skimina przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska oraz 
Krzysztof Sałek Przewodniczący komisji Budżetowej poinformowali, że komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Sekretarz Gminy poinformowała, że zgodnie z wcześniej przyjętym wnioskiem treść  § 3 
projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 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 raz w miesiącu. 
Stanisław Skimina mając na uwadze względy ekonomiczne,  wniósł o rozważenie możliwości 
zorganizowania  punktów selektywnego odbioru odpadów na terenie wszystkich sołectw. 
Innych głosów nie było. 
UCHWAŁA NR XXX/265/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG 
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW została podjęta 12 
głosami „za”  i 3 przy głosach „przeciwnych”. 
 
5) Kolejno kierownik Ref. GKS Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 
stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 
Poinformowała, że zgodnie z nowelizacją ustawy z 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami 
komunalnymi. W ślad za tymi zmianami gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie uwzględniała koszty odbierania, 
transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z 
obowiązującymi zasadami postępowania z odpadami. 
Wykazane w projekcie uchwały kwoty uwzględniają wielkość gospodarstw w zależności od 
ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo, zaś stawki obliczone są w taki sposób, że 
uwzględniają ilości wytwarzanych odpadów na jedną osobę w zależności od liczby osób w 
gospodarstwie. Stawki za pojemniki i kontenery ustalone zostały w zależności od pojemności 
danego pojemnika. Dodała, że zgodnie z wymogami ustawy stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi są niższe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny. Poinformowała też, że uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do przyjęcia dalszych uchwał 
wymaganych do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 
Gminie Nowa Dęba. Na przestrzeni marca br. na terenie miasta i gminy przeprowadzone zostały 
spotkania informacyjne z mieszkańcami dotyczące nowych zasad gospodarowania odpadami 
komunalnymi z udziałem burmistrza MiG. 
Następnie E. Rozenbajgier przedstawiła autopoprawkę burmistrza MiG do projektu uchwały w 
treści § 2. gdzie ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z terenów zamieszkałych w wysokości: 
1) w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny: 
a) dla gospodarstw 1 – osobowych, stawka 8,00 zł,    poprawka na  7,00 zł. 
b) dla gospodarstw 2 – osobowych, stawka 15,50 zł,  poprawka na  15,00 zł. 
c) dla gospodarstw 3 – osobowych, stawka  22,00 zł,   poprawka na  21,00 zł. 
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d) dla gospodarstw 4 – osobowych, stawka 27,00 zł,  poprawka na  25,00 zł. 
e) dla gospodarstw 5 – osobowych, stawka 30,00 zł,   poprawka na  28,00 zł. 
f) dla gospodarstw 6 – osobowych, stawka 34,00 zł,   poprawka na  32,00 zł. 
g) dla gospodarstw 7 – osobowych i większych stawka 36,00zł       poprawka na  35,00 zł. 
Kazimierz Skimina przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska oraz 
Krzysztof Sałek Przewodniczący komisji Budżetowej poinformował, że komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały wraz z autopoprawką burmistrza. 
W trakcie dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: 
Helena Tłusta zwróciła się z zapytaniem, czy można się spodziewać się zmiany stawek opłat po 
przetargu ? 
Antoni Kapusta prezes PGKiM powiedział, że nie można jednoznacznie przyjąć, iż taka zmiana 
nastąpi, po czym w skrócie poinformował nt założeń i przymiarek do przetargu. 
Następnie Janina Lubera odnosząc się do wystąpienia J.Markowicza i sytuacji młodych rodzin 
zapytała, czy w świetle ustawy można dokonywać zwolnień z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i ewentualnie zastosować inne zasady wobec tych rodzin. 
Helena Tłusta odparła, że jeśli są ku temu podstawy prawne, to komisja statutowa zajmie się tym 
problemem. 
Janusz Markowicz dodał, że nie przyszedł prosić o ulgi, lecz w celu zwrócenia uwagi na 
potrzebę opracowania systemowych rozwiązań dla rodzin 
Maria Mroczek powiedziała, że stosując taki tok myślenia należałoby metodą pomocową objąć 
samotnych, chorych, bezrobotnych i inne grupy społeczne znajdujące się w trudnym położeniu, a 
nie stosować ulgi wobec jednego podmiotu. 
Marek Ostapko powiedział, iż dostrzega wiele grup wymagających wsparcia. Nie jest za 
przywilejami dla kogokolwiek, jednak dostrzega potrzebę wsparcia rodziny jakąś metodą, a w 
szczególności rodziny wielodzietnej. 
Burmistrz Wiesław Ordon powiedział, że po przyjęciu przez Radę przedłożonych uchwał do 
wszystkich produkujących odpady rozesłane zostaną deklarację i w ten sposób zebrana 
informacja będzie stanowiła wiedzę ile osób i gospodarstw zadeklaruje płatność tych opłat. 
Dalej radni wypowiadali się w tej sprawie stwierdzając, że deklaracje będą w pewnym sensie 
testem na uczciwość. 
Podsumowując burmistrz powiedział, że w trakcie dyskusji padło bardzo wiele cennych uwag ze 
strony mieszkańców, jednakże nie ma jedynie słusznej i sprawiedliwej metody. Przedstawiony 
projekt zakłada stawkę od liczby osób, a przyjęta metoda uwzględnia rodzinę, gdzie ilość 
odpadów zmniejsza się z kolejną osobą. Należy przyjąć takie rozwiązanie, aby jedni nie 
finansowali drugich, dodał, że jeśli się produkuje odpady to należy za nie płacić. Burmistrz 
podziękował tym radnym, którzy włączyli się do prac nad projektem uchwały i uczestniczyli w 
niełatwych konsultacjach społecznych. 
Krzysztof Sałek dodał, że powyższa opłata jest rodzajem podatku, a nie finansowaniem systemu 
stanowiącego dochód gminy. 
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku 
którego UCHWAŁA NR XXX/266/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI, USTALENIA STAWKI TAKIEJ OPŁATY ORAZ 
STAWKI ZA POJEMNIK O OKREŚLONEJ POJEMNOŚCI została podjęta przy  11 
głosach „za”, 3 „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się”.  
 
6) Kierownik Ref. GKS E. Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i 
miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości. 
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Następnie poinformowała, że godnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach rada gminy w drodze uchwały zobowiązana jest do określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości. Powiedziała, że uchwała zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia 
oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a także 
informację o terminach i miejscu składania deklaracji. E. Rozenbajgier dodała, że  przygotowany 
projekt uchwały uwzględnia treść podjętych uchwał w sprawie ustalenia metody ustalania opłat 
dla poszczególnych rodzajów nieruchomości.  
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
W czasie dyskusji nad przedstawionym projektem radni odnosili się do uczciwości i rzetelności 
mieszkańców. Burmistrz odpowiadał na stawiane zagadnienia dotyczące niezamieszkiwania 
osób, a które są  zameldowane pod danym adresem, przebywania czasowego i innych sytuacji, 
które mogą mieć miejsce. Janina Lubera zapytała o możliwość elektronicznego składania 
deklaracji. W. Ordon odpowiedział, że taka możliwość będzie przedmiotem regulacji w drodze 
odrębnej uchwały, po opracowaniu stosownego systemu. 
W związku z zapytaniem Stanisława Skiminy burmistrz powiedział, że na stronie internetowej 
gminy oraz PGKiM znajduje się stosowne oświadczenie mówiące, iż w  związku ze zmianą od 
1.07.2013 zasad gospodarowania odpadami komunalnymi nie ma konieczności wypowiadania 
zawartych z PGKiM dotychczasowych umów na odbiór nieczystości stałych. Wszystkie zawarte 
umowy na odbiór nieczystości stałych obowiązują do 30.06.2013 i z dniem tym ulegają 
rozwiązaniu. 
Innych pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXX/267/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA 
DEKLARACJI PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI została podjęta przy  12 
głosach „za” i 3 „przeciwnych”. 
 
7) Kierownik Ref. GKS przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W uzasadnieniu poinformowała, że konsekwencją przejęcia przez gminę obowiązku organizacji 
odbioru odpadów komunalnych jest powstanie po stronie właścicieli nieruchomości obowiązku 
wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedłożona uchwała, stanowiąca 
akt prawa miejscowego określa termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, uwzględniając lokalne uwarunkowania. W projekcie uchwały 
wprowadzono dwumiesięczne terminy płatności dla właścicieli nieruchomości z obszarów 
zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej położonych na terenie Gminy Nowa Dęba, natomiast 
miesięczne dla właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej oraz właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowa Dęba. Określono również 
konkretną datę wnoszenia pierwszej opłaty za lipiec 2013 roku dla wszystkich właścicieli 
nieruchomości. Ponadto wskazano, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy 
uiszczać – bez wezwania – w kasie urzędu lub na rachunek bankowy gminy, a także u 
inkasentów, na co pozwoliły zapisy ustawy  zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.  
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwał. 
W trakcie dyskusji nad projektem uchwały burmistrz udzielał odpowiedzi na tematy związane ze 
sposobem płatności oraz informował w jaki sposób i gdzie rozdawane będą deklaracje przez 
pracowników UMiG. 
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Na koniec powiedział, że ustawa będąca podstawą tak szerokich zmian w dziedzinie 
gospodarowania odpadami komunalnymi nie jest doskonała, jednakże na jej podstawie rady 
zobowiązane zostały do zbudowania systemu, który będzie do przyjęcia przez społeczeństwo. 
Innych pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXX/268/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
TERMINU, CZĘSTOTLIWOŚCI I TRYBU UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODARO-
WANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI została podjęta przy  12 głosach „za” i 3 głosach 
„przeciwnych”. 
O  godz. 20 30 Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwy w obradach. 
O  godz. 20 40 obrady zostały wznowione. 
Po przerwie salę obrad opuścili radni Ryszard Rutyna i Krzysztof Sałek – obecnych 13 radnych. 
 
8) Następnie E. Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2013 roku.  
Uzasadniając projekt poinformowała, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt  rada gminy 
zobowiązana jest do określania corocznie do 31 marca programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, co stanowi wypełnienie przez gminę 
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Poinformowała, że przedłożony 
Program zawiera elementy określone w ustawie o ochronie zwierząt i zgodnie z ustawą został 
przekazany do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu, zarządcy i 
dzierżawców obwodów łowieckich oraz organizacji społecznych, których statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy Nowa Dęba. 
Kazimierz Skimina przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Marek Ostapko poinformował, że od mieszkańców uzyskał informację, iż niejednokrotnie 
zgłaszali do Straży Miejskiej problem wałęsających się zwierząt, jednakże spotkali się z 
odpowiedzią, że nic nie można w tej sprawie zrobić.  
Burmistrz odpowiedział, że w azylu mieszczącym się na terenie oczyszczalni ścieków jest 
miejsce dla 15 zwierząt, zaś potrzeby są dużo większe. Najczęściej znajdują się tam zwierzęta 
będące czyjąś własnością , niestety ludzi nieodpowiedzialnych. Dalej poinformował o staraniach 
odpowiedzialnych służb w rozwiązywanie tego problemu i o współpracy z ludźmi dobrej woli, 
którzy przy współpracy z urzędem świadczą dobrowolną pomoc dla tych zwierząt. W toku 
dyskusji radni wymieniali się informacjami nt prowadzonych działań, zwracali również uwagę 
na wady systemu. Na zakończenie Ewa Rozanbajgier zapoznała Radę ze sprawozdaniem 
dotyczącym bezdomności zwierząt, a burmistrz dodał, że w przyjętej dzisiaj uchwale 
zmieniającej budżet gminy wydzielone zostały także środki z pozostałej działalności komunalnej 
na zadania związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w kwocie 35 000,- zł. 
UCHWAŁA NR XXX/269/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
PRZYJĘCIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA I GMINY 
NOWA DĘBA W 2013 ROKU  została podjęta przy 9 głosach „za” i 4 głosach „przeciwnych”. 
 
9) Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 
Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na najem na okres trzech lat zajmowanego 
lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 77,60m2, usytuowanego w budynku nr 5 przy ulicy 
Rzeszowskiej w Nowej Dębie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - na potrzeby sklepu. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXX/270/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU LOKALU 
UŻYTKOWEGO została podjęta przy 13  głosach „za”. 
 
10) Kolejno Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej na terenie miejscowości Chmielów. 
Uzasadniając projekt powiedziała, że względu na fakt, iż na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej podstrefa Tarnobrzeg, w granicach administracyjnych Gminy Tarnobrzeg 
istnieje droga o nazwie Chemiczna, w celu ujednolicenia nazw, zasadne jest nadanie drodze 
znajdującej się w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Nowa Dęba i łączącej się z 
istniejącą drogą o nazwie Chemiczna takiej samej nazwy. 
Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych uzyskano zgodę Zakładów Chemicznych 
„Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o. na nadanie nazwy „Chemiczna” drodze wewnętrznej w 
miejscowości Chmielów. 
Helena Tłusta Przewodnicząca Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXX/271/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA NAZWY DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI 
CHMIELÓW została podjęta przy 13  głosach „za”. 
 
11) Następnie  Marek Ostapko Przewodniczący klubu radnych Ratusz przedstawił projekt 
uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.  Projekt uchwały powstał z inicjatywy Klubu Radnych 
Ratusz. Następnie w uzasadnieniu przewodniczący klubu poinformował, że autorzy projektu 
uchwały pragną upamiętnić ofiary ludobójstwa na Kresach Wschodnich, dokonane przez OUN-
UPA na Polakach, Czechach, Żydach, Ormianach i Ukraińcach w czasie II wojny światowej. 
Dalej M. Ostapko uzasadniał, że ofiarami mordów, których kulminacja nastąpiła w 1943 roku 
byli Polacy oraz w mniejszej skali Rosjanie i pozostałe narodowości zamieszkującye Wołyń. 
Historycy szacują, że zginęło ok. 60 tys. Polaków. W związku z przypadającą w bieżącym roku 
70 rocznicą zbrodni wołyńskiej, przewodniczący klubu zawnioskował o przyjęcie projektu bez 
poprawek. 
Helena Tłusta Przewodnicząca Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformowała, że komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Kontynuując 
powiedziała, że komisja kilkakrotnie zajmowała się sprawą nadania nazwy oraz przytoczyła bieg 
tych spraw, których początek sięga jeszcze poprzedniej kadencji RM. Poinformowała o ilości 
złożonych wniosków w sprawie nadania nazwy rondu złożonych przez różne organizacje i 
środowiska mieszkańców Nowej Dęby. Powiedziała, że w piśmie samorządowym „Nasze 
Sprawy” zamieszczona była ankieta, w której społeczeństwo miasta miało możliwość 
wypowiedzenia się w tej kwestii. Zdecydowana większość opowiedziała się za pozostawieniem 
ronda bez nazwy, gdyż jest jedno i nadanie nazwy stanowić będzie o przeforsowaniu czyjegoś 
wniosku. Helena Tłusta dodała, że komisja doszła do konkluzji, że sprawa nazwy może poróżnić 
nowodębskie środowiska, które wcześniej składały wnioski o nadanie nazwy. Dodała też, że 
zgodnie z informacją burmistrza Wiesława Ordona w bieżącym roku na cmentarzu komunalnym 
umieszczona będzie tablica upamiętniająca eksterminację ludności różnych narodowości 
dokonaną  na przestrzeni dziejów Polski. 
W toku dalszej dyskusji M. Ostapko przytaczał kolejne argumenty za nadaniem nazwy zgodnie z 
wnioskiem Klubu zwracając uwagę, że nie można być biernym w realizacji polityki 
historycznej.Radny Marian Tomczyk powiedział, że w tej sprawie odbył rozmowy z 
mieszkańcami, którzy jednakże nie wyrazili jednoznacznego stanowiska w sprawie nazwy. 
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Powiedział, iż dalej uważa, że to mieszkańcy w drodze ankiety powinni dać wyraz swojemu 
stanowisku, a nie Rada. 
Zabierając głos Maria Mroczek zapytała dlaczego według radnego polityka historyczna ma być 
realizowana właśnie na rondzie. Powiedziała, że także odbyła wiele  rozmów z mieszkańcami i 
opinie są bardzo podzielone, w związku z czym uważa, że nadanie nazwy może te środowiska 
poróżnić. 
Przewodniczący Wojciech Serafin odniósł się do pamięci historycznej w szerszym wymiarze bez 
uwzględniania tylko ofiar Wołynia, co według zapewnień burmistrza będzie miało 
odzwierciedlenie na tablicy pamiątkowej na cmentarzu. 
Po zamknięciu dyskusji przewodniczący Wojciech Serafin poddał przedstawiony projekt pod 
głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 3 „za”, 8 „przeciwnych” i 2 „wstrzymujące 
się” Rada nie podjęła przedstawionej uchwały. 
Po głosowaniu burmistrz W. Ordon ustosunkował się do słów M.Ostapko, że poprzez tablicę 
próbuje się coś rozmyć. Powiedział, że myśl o jej ufundowaniu zrodziła się jeszcze w latach 90-
tych ze strony środowiska Sybiraków. Dodał, że ostateczna decyzja należeć będzie do Rady i 
zachęcił radnych do współpracy w kwestii jej wyglądu oraz treści. 
 
12) Zgodnie z porządkiem obrad,  Renata Bal dyrektor Biura Obsługi Jednostek 
Samorządowych przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic 
obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa 
Dęba. Poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty rada gminy ustala 
plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także 
określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. W związku z 
nadaniem nazw ulicom, których nie było w Uchwale Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 22 
czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę  w obwodach szkół należy dokonać aktualizacji planu sieci szkół. 
Jednocześnie R. Bal wniosła o dokonanie zmiany w przedstawionym projekcie poprzez 
wykreślenie zapisu w § 6 14 dni, gdyż jak dodała uchwała wchodzi w życie po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego. 
Stanisław Skimina przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXX/272/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
USTALENIA PLANU SIECI ORAZ GRANIC OBWODÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH  I  GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NOWA 
DĘBA  została podjęta przy 13 głosach „za” wraz z autopoprawką. 
 
13)  Następnie Renata Bal dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
Gminę Nowa Dęba. 
Wyjaśniła, że zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty  Rada podejmuje uchwałę o sieci 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.  
W związku z podjętymi uchwałami o utworzeniu Zespołów Wychowania Przedszkolnego 
w sołectwach Alfredówka, Rozalin, Tarnowska Wola, Chmielów, Cygany i Jadachy należy 
włączyć je do sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 
Nowa Dęba. 
Stanisław Skimina przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXX/273/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
USTALENIA SIECI PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I  ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM 
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NOWA 
DĘBA została podjęta przy 13 głosach „za”. 
 
14)  Sekretarz Gminy Elżbieta Gil przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 
Poinformowała, że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 
użytkowego mieszczącego się w budynku Klubu Rolnika w Jadachach z Panią Marią Dąbek z 
przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej na okres kolejnych 3 lat. 
Dodała, że mieszkańcy Jadachów na zebraniu roku pozytywnie zaopiniowali wniosek p. Dąbek 
podejmując uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
UCHWAŁA NR XXX/274/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU LOKALU 
UŻYTKOWEGO została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”). 
 
15)  Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie ustalenia zasad używania 
herbu Gminy Nowa Dęba. 
Poinformowała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady 
Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawie herbu gminy. 
Herb Gminy Nowa Dęba określony został w Statucie Gminy Nowa Dęba uchwalonym Uchwałą  
Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zgodnie z zapisami Statutu, zasady 
używania herbu gminy określa Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały. 
Sekretarz poinformowała, że w przedstawionym projekcie uchwały zostały doprecyzowane 
obowiązujące dotychczas zasady używania herbu określone w uchwale RM z 2005 r. w sprawie 
określenia ogólnych zasad i warunków używania herbu Gminy Nowa Dęba w zakresie 
dotyczącym możliwości używania herbu gminy w formie druku jednobarwnego, a także 
umieszczania herbu, m.in. na budynkach, w pomieszczeniach, na drukach, wydawnictwach. 
Projekt uchwały dopuszcza także używanie samego godła herbu gminy - stylizowanego drzewa 
dębu, co w dotychczasowym brzmieniu uchwały było niemożliwe. 
Helena Tłusta Przewodnicząca Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
W trakcie dyskusji nad projektem uchwały przewodniczący klubu Ratusz M. Ostapko zadał 
pytanie o walentność znaku, czyli gdzie przebiega granica podobieństwa, a gdzie celowego 
zapożyczenia. Wyjaśnił, że chodzi o to na ile można przekształcić określony wzór, by był już 
innym znakiem. W kolejnym zapytał kto może używać nowodębskiego herbu i do jakich celów? 
oraz czy, aby umieścić herb na swoim blogu lub stronie trzeba mieć specjalne pozwolenie? Czy 
użycie herbu gminy w projekcie artystycznym jest dozwolone?  
Dalej powiedział, że jego zdaniem uchwała jest niedopracowana i nie spełnia warunków 
określonych przepisami prawa. Radny kontynuując zwrócił uwagę na fakt, że to burmistrz 
arbitralnie decyduje o tym komu wyrazi zgodę na wyrażenie herbu.  
Burmistrz Wiesław Ordon mówił, że wymóg określenia zasad używania herbu wynika z szeregu 
procedur administracyjnych. Jako przykład wskazał wniosek z jednostki wojskowej dotyczący 
wyrażenia przez burmistrz zgody na użycie herbu do stworzenia nowego loga ośrodka 
poligonowego. 
W toku dalszej dyskusji Marek Ostapko podał przykład sporu jaki miał miejsce pomiędzy z-cą 
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burmistrza Zygmuntem Żołądziem, a założycielami grupy "Nowodębscy Patrioci" na portalu 
Facebook, którzy zamieścili na swoim profilu grafikę o charakterze antykomunistycznym na 
której widniał herb gminy i przekreślony sierp i młot, na co  Zygmunt Żołądź zwrócił się do 
„Nowodębskich Patriotów” o usunięcie herbu z profilu. 
Następnie Zygmunt Żołądź zabrał głos w tej sprawie i powiedział, że incydent z sierpem i 
młotem w herbie potraktował jako „wpadkę” młodzieży, która jak uważa wymagała reakcji tym 
bardziej, że używanie symboli faszystowskich, komunistycznych i innych totalitarnych jest 
zabronione polskim prawem. 
Po zamknięciu dyskusji przez przewodniczącego obrad, przedstawiony projekt został poddany 
pod głosowanie, w wyniku którego UCHWAŁA NR XXX/275/2013 RADY MIEJSKIEJ W 
NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE USTALENIA ZASAD UŻYWANIA HERBU GMINY 
NOWA DĘBA została podjęta stosunkiem głosów 8 „za” i 3 „przeciw”. 
O godz. 2140 salę obrad opuściły radne Maria Mroczek i Halina Drągowska – obecnych 11 
radnych. 
 
Ad.  10. 
Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił Raport z realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok. 
Dokument stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Pytań nie było, Raport został przyjęty bez uwag. 
 
Ad.  11. 
Następnie Komendant Straży Miejskiej przedstawił Sprawozdanie z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok. 
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
O godz. 2200 salę obrad opuścił radny Jan Flis ( obecnych 10 radnych). 
 
Ad.  12. 
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Sekretarz Gminy przedstawiła projekt apelu w sprawie  
niezamykania linii kolejowej nr 25 na odcinku Chmielów – Mielec – Dębica. 
Sekretarz nadmieniła, że uzasadnienie podjęcia Apelu zostało przedstawione na wstępie sesji. 
Niemniej dodała, że podjęcie Apelu jest ważne z uwagi na fakt, iż miejscowość Chmielów, 
której  obszar  włączony jest do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest ważnym 
ośrodkiem rozwojowym dla firm na terenie naszej gminy, gdzie między innymi w 2012 roku 
rozpoczęła produkcję  fabryka Pilkington Automotive Poland produkująca szyby samochodowe. 
Utrzymanie linii kolejowej i jej zmodernizowanie stwarza lepsze możliwości dla transportu 
towarów z terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i zapewni bardziej sprawne zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców. 
Pytań i uwag nie było. 
APEL NR 2/XXX/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE NIEZAMY-
KANIA LINII KOLEJOWEJ NR 25 NA ODCINKU CHMIELÓW – MIELEC – DĘBICA 
został podjęty przy 10 głosach „za”. 
 
Ad.  13. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała o 
złożeniu przez radnych interpelacji w sprawach: 
1. Marek Ostapko w sprawie zwiększenia skuteczności działań Straży Miejskiej, 
2. Marek Ostapko w sprawie wywieszenia flag państwowych, 
3. Stanisław Skimina w sprawie znaku informacyjnego na drodze gminnej Strefowa, 
oraz zapytań w sprawach: 
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1. nieudzielenia odpowiedzi na zapytania w zakładce „pytania do burmistrza”   
2. zasad dzierżawy kortów tenisowych,  
które to zapytania skierował do burmistrza radny Marek Ostapko. 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zostaną udzielone w terminach przewidzianych w 
Statucie Gminy. 
Następnie Sekretarz Gminy zapoznała Radę z odpowiedzią na wniosek radnej Janiny Lubery z 
XXIX sesji RM w sprawie nieruchomości należących do gminy, a znajdujących się w 
użytkowaniu PGKiM oraz nt wysokość rocznych opłat z tytułu użytkowania tych terenów. 
Poinformowała, że łączny koszt dzierżawy nieruchomości za 2012 rok wyniósł 48 583,68 zł, a 
dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie udzielił burmistrz Wiesław Ordon. 
 
Ad.  14. 
W punkcie wolne wnioski i zapytaniach radnych nikt z radnych nie zabrał głosu. 
Przewodniczący obrad ponownie udzielił głosu Januszowi Markowiczowi, który w kilku 
słowach podziękował radnym za wkład pracy dla dobra społeczności lokalnej. Raz jeszcze 
zwrócił szczególną uwagę na sytuację młodych rodzin oraz potrzebę opracowania rozwiązań 
systemowych w kierunku świadczenia pomocy rodzinom na wielu płaszczyznach życia. 
Zygmunt Żołądź wyraził chęć takiej współpracy i dalszych rozmów z J. Markowiczem w 
kwestiach postawionych podczas  wystąpienia mieszkańca naszej gminy. 
 
Na zakończenie obrad z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Przewodniczący Rady  
złożył wszystkim radnym oraz pracownikom urzędu serdeczne życzenia świąteczne. 
 
Ad. 15. 
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie XXX 
sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
                                                                                                  
 
 
                                                                                           PRZEWODNICZĄCY RADY  
                          Wojciech Serafin 
          
                                                                               
Protokół sporządziła:                                                                                                 
Elżbieta Goclan                                                                                   
 


