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P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/2013
z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 17 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1400 do godz. 1810.
W sesji uczestniczyło 14 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 Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok,
2) udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2012 rok,
4) uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowa
Dęba na lata 2013 - 2015,
5) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba,
6) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów,
7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonych
na terenie Sołectwa Jadachy,
8) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2013.
9) zmiany składu osobowego komisji statutowo-organizacyjnej, spraw społecznych i
etyki Rady Miejskiej w Nowej Dębie.
6. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej na 2012 rok w oparciu o analizę
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. 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.
Ad. 2.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek sesji i zapytał czy są
uwagi i wnioski do porządku obrad.
Sekretarz Gminy w imieniu burmistrza wniosła o wprowadzenie do porządku obrad projektów
uchwał w sprawach:
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1. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki położonej na terenie
Nowej Dęby - osiedle Dęba.
Poinformowała, że obydwa projekty uzyskały pozytywną opinię właściwych komisji RM.
Wniosek dotyczący zmiany porządku obrad został przy 14 głosach „za” przyjęty przez Radę.
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie projektów uchwał w pkt. 5, ppkt 10) i 11).
Innych wniosków nie zgłoszono, sesja przebiegała według przedstawionego porządku obrad.
Ad. 3.
Zygmunt Żołądź z-ca burmistrza przedstawił informację z działalności między sesjami tj. za
okres od 25 marca do 12 kwietnia 2013 roku.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący zwrócił się o zadawanie pytań burmistrzowi w związku ze złożoną informacją;
Radny Marian Tomczyk zapytał czy ustalony zakres remontu dróg gminnych obejmuje również
teren sołectw.
Z-ca burmistrza Zygmunt Żołądź potwierdził, że zakres obejmuje teren całej gminy, a następnie
poinformował które drogi i w jakiej kolejności objęte będą remontami.
Innych pytań nie było.
Ad. 4.
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrał mieszkaniec gminy Janusz Markowicz,
który swoje wystąpienie połączył z prezentacją wizualną. Posługując się różnego rodzaju danymi
w formie pokazu naświetlił sytuację demograficzną społeczeństwa. Na tej podstawie dokonał
różnych analiz oraz wysuwał wnioski kierując szczególną uwagę na sytuację rodzin, a w
szczególności rodzin 3+. Podczas swojego wystąpienia zwracał uwagę na brak polityki
prorodzinnej w gminie wskazując na decyzje rady miejskiej jego zdaniem uderzające w rodziny
wielodzietne, zwrócił uwagę na politykę oświatową, brak budownictwa komunalnego i
przygotowanych terenów pod budownictwo jednorodzinne. Na przykładzie Tarnowskiej Woli
wskazał na nieuzasadnioną wysoką cenę działek budowlanych w stosunku np. do działek w
Alfredówce. Janusz Markowicz poruszył również kwestie zadłużenia naszej gminy. Podnosił
temat wyjazdu młodych ludzi z miasta i niżu demograficznego, który za chwilę zakończy się
ekonomiczną katastrofą, gdyż brak ludzi będzie oznaczał przymus zamknięcia szkół, zwalniania
nauczycieli, mniejszych dochodów dla lokalnych firm, a co za tym idzie mniejszych wpływów
do budżetu gminy. Dodał, iż spłata zaciągniętych długów będzie powodowała ograniczenie pola
manewru przyszłych władz. W tym miejscu Skarbnik Gminy udzieliła informacji na temat
prognozy długu publicznego. Następnie J. Markowicz zwrócił uwagę na trudności jednego z
największych pracodawców w gminie tj. szpitala oraz opieki zdrowotnej. Kolejne etapy swojej
wypowiedzi sumował pytaniami do przewodniczących właściwych komisji. Przewodniczący
komisji zdecydowali się przygotować odpowiedzi na majową sesję.
W związku z przedłużającym się wystąpieniem mieszkańca, Przewodniczący obrad
zaproponował J. Markowiczowi, aby sprawy z którymi chciał się podzielić zaprezentował
radnym podczas posiedzenia właściwej komisji, gdzie będzie miał możliwość dyskutowania z
radnymi. Wojciech Serafin zwrócił uwagę, że sesja odbywa się zgodnie z przyjętym porządkiem
i w określonych ramach czasowych, a wystąpienie mieszkańca gdy zwrócił się o możliwość
zabrania głosu, zgodnie z jego zapewnieniem miało potrwać 10 min.
W toku dalszej wypowiedzi J. Markowicz kierował swoje uwagi do burmistrza, który w
odpowiedzi próbował wyjaśnić czym jest samorząd gminny i jakimi możliwościami prawnymi
dysponuje.
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Krzysztof Sałek w skrócie poinformował mieszkańca na temat procedowania uchwał rady oraz
zachęcił do bliższego poznania zasad funkcjonowania samorządu.
Wystąpienie Janusza Markowicza zakończyły brawa od zgromadzonej młodzieży, która licznie
uczestniczyła w tym punkcie obrad.
Przewodniczący RM ponownie zachęcił J. Markowicza do uczestnictwa w posiedzeniach
komisji RM.
Kolejno zabrał głos Marek Krząstek mieszkaniec Nowej Dęby, który zwrócił uwagę na pewne
odstępstwa w modernizacji placu mjr Gryczmana w stosunku do koncepcji przedstawionej
mieszkańcom.
Z-ca burmistrza Zygmunt Żołądź zapewnił, że nie ma żadnego odstępstwa od projektu.
Innych głosów nie było.
O godz. 1530 salę obrad opuściła Maria Mroczek, obecnych 13 radnych.
Ad. 5.
Podjęcie uchwał:
1) Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu
miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok.
Uzasadniając projekt poinformowała, że wprowadzono po stronie dochodowej dodatkowe środki
w formie dotacji na realizację projektu "Rewitalizacja miejscowości poprzez zagospodarowanie
zalewu w Nowej Dębie" i przeznaczono je na w/w zadanie. W związku z otrzymaną dotacją w
formie refundacji wydatków na zadanie pn. "Przebudową budynku SOK w Nowej Dębie wraz z
termomodernizacją filii w Cyganach", dokonano korekty zapisu otrzymanych środków.
Zwiększono dochody uzyskane z odszkodowania z ubezpieczenia PROM Leszek Styka w Nowej
Dębie, z przeznaczeniem na wydatki SOSiR. Po stronie wydatkowej wydzielono z wydatków
majątkowych kwotę 150.000,-zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu
Tarnobrzeskiego na realizację zadania "Budowa windy osobowej w budynku Jana Pawła II 4",
jako zadanie, które przejmie do realizacji Powiat z możliwością uzyskania dotacji ze środków
PFRON. Ponadto w związku ze zmianami w gminnym programie przeciwdziałania
alkoholizmowi dokonuje się stosownych zmian w wydatkach, poprzez zmniejszenie wydatków
na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, a zwiększenie wydatków na szkolenia. Skarbnik
dodała, że pierwotny projekt został zmieniony poprze wprowadzenie środków z OPS i zmianę
kwoty dofinansowania dla Powiatu.
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały wraz z poprawkami.
Pytań i uwag nie było.
UCHWAŁA NR XXXI/276/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
ZMIAN BUDŻETU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2013 ROK została podjęta przy
11 głosach „za” i 1 „przeciwnym” 1 „wstrzymującym się”.
2) Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2013 roku
pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.
Powiedziała, że możliwość uzyskania dofinansowania ze środków PFRON na realizację zadania
pn.” Budowa windy osobowej w budynku Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie", gdzie ma siedzibę
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna posiada wyłącznie Powiat Tarnobrzeski. Zapłata za
projekt w 2012 roku dokonana została ze środków Gminy w związku z czym w celu
zrealizowania zadania należy dokonać przekazania dotacji w formie pomocy finansowej
Powiatowi, który zrealizuje to zadanie w całości. Pozostały zakres dotychczasowego zadania
nadal będzie realizowany przez Gminę tj. wykonanie przystosowania budynku do wymogów
p.poż. Następnie Skarbnik wniosła o naniesienie autopoprawki w § 1 projektu uchwały, w
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zdaniu: „Udziela się w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu do
wysokości - 110.000 zł” - kwotę 110.000 zł. zastępuje się kwotą 150.000 zł.
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Głosów w dyskusji nie było.
UCHWAŁA NR XXXI/277/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
UDZIELENIA W 2013 ROKU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI
TARNOBRZESKIEMU została podjęta przy 11 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”.
O godz. 15 15 Przewodniczący ogłosił 20 min. przerwy w obradach.
O godz. 15 35 obrady zostały wznowione.
3) Kolejno Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej
Dębie za 2012 rok.
Uzasadniając projekt powiedziała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przytoczonymi w treści uchwały, organem zatwierdzającym roczne sprawozdania finansowe samorządowej
instytucji kultury jest Rada Miejska. W związku z powyższym Samorządowy Ośrodek Kultury w
Nowej Dębie przedstawił do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2012 rok, składające się
z następujących dokumentów:
1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012r, który po stronie aktywów i pasywów
zamyka się sumą 2.038.226,94 zł
2)rachunku zysków i strat, który zamyka się wynikiem ujemnym w kwocie 133.663,13 zł
3)informacji dodatkowej.
Ze względu na to, że Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, w poprzednim roku
obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie nie przekroczył granicy z dwóch wielkości,
o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
przedkładane sprawozdanie finansowe za rok 2012 nie podlegało badaniu.
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Głosów w dyskusji nie było, sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.
UCHWAŁA NR XXXI/278/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
ZATWIERDZENIA
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY - SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W NOWEJ
DĘBIE ZA 2012 ROK została podjęta przy 12 głosach „za”.
Przed głosowaniem salę obrad opuścił radny Kazimierz Skimina – obecnych 12 radnych.
4) Leszek Mirowski kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej
Dębie przedstawił projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Dęba na lata 2013 – 2015.
Następnie poinformował, że z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, która stanowi, że do zadań własnych gminy należy
opracowanie i realizacja 3 - letnich gminnych programów wspierania rodziny. Dodał, że
programy uchwalane są przez Radę , z uwzględnieniem potrzeb społecznych związanych z
realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny. Kierownik poinformował, że Projekt Programu w
okresie od 11 - 31 marca br. poddany został konsultacjom społecznym, podczas których nie
wniesiono żadnych uwag, czy też propozycji jego zmiany, a program stanowi podstawę do
planowania budżetu na kolejne lata. Jednocześnie podkreślił, że głównym celem Programu jest
budowa systemu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
– wychowawczej.
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Helena Tłusta Przewodnicząca Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uwag nie było.
UCHWAŁA NR XXXI/279/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
UCHWALENIA MIEJSKO - GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W
GMINIE NOWA DĘBA NA LATA 2013 – 2015 została podjęta przy 12 głosach „za”.
Po przyjęciu uchwały Krzysztof Sałek w krótkiej dygresji zwrócił uwagę, że przy uchwalaniu
tak ważnego dla rodzin Programu, wcześniej licznie zgromadzona młodzież opuściła salę obrad.
Zwrócił uwagę, że brak rozwiązań systemowych w tej kwestii leży po stronie państwa, a nie
Gminy i wyraził ubolewanie, że pewne sprawy nie zostały prawidłowo odebrane.
Janina Lubera zwróciła się o nie stawianie zarzutów i niestosownych komentarzy w związku z
wystąpieniem J. Markowicza, który jak podkreśliła jest cenionym nauczycielem i obywatelem.
Dodała, że aby wysłuchać takiego wystąpienia warto zrobić odstępstwo od zasad.
5)
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 projekt poinformowała, że Wydział Nadzoru Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego podejmując czynności nadzorcze związane z legalizacją uchwały Nr
XXX/264/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba zasygnalizował
konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Nowa Dęba uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/239/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia 28 grudnia 2012 r. Wyjaśniła, że zapisy zawarte we wskazanych paragrafach dotyczą
obowiązku zapewnienia pojemników na odpady komunalne oraz utrzymania ich w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, które to obowiązki może przejąć gmina jako
część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w
zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę. W przedstawionym projekcie uchwały zmieniony
został zapis dotyczący powyższej uwagi. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
Andrzej Durtka z-ca przewodniczącego komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uwag nie było.
UCHWAŁA NR XXXI/280/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
ZMIANY REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY NOWA DĘBA została podjęta przy 9 głosach „za” i 3 „przeciwnych”.
6)
Kierownik Ref. GKS E. 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.
Następnie poinformowała, że Wydział Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w
ramach czynności nadzorczych związanych z legalizacją uchwały Nr XXX/265/2013 Rady
Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia
zmian w § 2 ust. 3 i 4 wskazanej uchwały. E. Rozenbajgier poinformowała, że przedłożony
projekt uwzględnia uwagę organu nadzoru, natomiast pozostałe zapisy zawarte w uchwale z dnia
27 marca 2013 r. pozostawiono bez zmian.
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Andrzej Durtka z-ca przewodniczącego komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska
oraz Krzysztof Sałek Przewodniczący komisji Budżetowej poinformowali, że komisje
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Uwag i pytań nie było.
UCHWAŁA NR XXXI/281/2013 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 przy
8 głosach „za” i 3 „przeciw” 1 „wstrzymującym się”.
7)
Barbara Duda Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła
projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze
bezprzetargowej położonych na terenie sołectwa Jadachy.
Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż działek w drodze
bezprzetargowej położonych na terenie sołectwa Jadachy w celu poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych. Działki przeznaczone do sprzedaży nie mogą być
zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Na sprzedaż działek zgodę wyrazili mieszkańcy
sołectwa Jadachy na zebraniu wiejskim.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował,
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uwag i pytań nie było.
UCHWAŁA NR XXXI/282/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE
BEZPRZETARGOWEJ POŁOŻONYCH NA TERENIE SOŁECTWA JADACHY
została podjęta 9 głosami „za” i 3 „wstrzymującymi się”.
Na salę obrad powrócił radny Kazimierz Skimina – obecnych 13 radnych.
8)
Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2013.
Uzasadniając projekt poinformował, że kierunek działań profilaktycznych Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 zakłada proponowanie
młodzieży różnorodnych, atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Realizacja tych zadań
może odbywać się wyłącznie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i profesjonalnie udzielanej
pierwszej pomocy przedmedycznej. Niezbędne i profesjonalne przeszkolenie to ukończenie
Kursu Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej. Celem kształcenia jest przygotowanie
udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy
w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. W
związku z powyższym zwiększono w programie środki na realizację tego zadania.
Helena Tłusta Przewodnicząca Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W uzupełnieniu komendant wyjaśnił, że szkoleniem ma być objętych 20 osób, zaś cena
wyszkolenia 1 uczestnika to 60,00 zł.
Marek Ostapko zapytał, czy przeszkolone w ten sposób osoby będą służyć swoimi
umiejętnościami nieodpłatnie?
Komendant potwierdził, że będzie to świadczenie nieodpłatne.
Innych pytań nie było.
UCHWAŁA NR XXXI/283/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 została podjęta 13 głosami „za”.
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9)
Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmiany składu osobowego
komisji statutowo-organizacyjnej, spraw społecznych i etyki Rady Miejskiej w Nowej Dębie.
W uzasadnieniu poinformowała, że wiceprzewodnicząca Maria Mroczek wychodząc naprzeciw
potrzebom, zdecydowała się podjąć pracę w tej komisji i uczestniczyć w rozwiązywaniu
problemów społecznych.
Uwag i pytań nie było.
UCHWAŁA NR XXXI/284/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
ZMIANY SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI STATUTOWO-ORGANIZACYJNEJ,
SPRAW SPOŁECZNYCH I ETYKI RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE została
podjęta przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”.
10)
Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Poinformowała, że w związku z podjętą przez Radę Miejską uchwałą w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy
umożliwić wniesienia opłat przez właścicieli nieruchomości u inkasentów, na których proponuje
się sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, zaś wysokość wynagrodzenia proponuje się
w wysokości 1% od zebranych kwot.
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Pytań i uwag nie było.
UCHWAŁA NR XXXI/285/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
POBORU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W
DRODZE INKASA, OKREŚLENIA INKASENTÓW I WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA INKASO została podjęta przy 9 głosach „za” i 4 „wstrzymujących się”.
11)
Barbara Duda Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła
projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części
działki położonej na terenie Nowej Dęby - osiedle Dęba.
Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy na okres 9 lat ze Stowarzyszeniem "DĄB" w Nowej Dębie. Wyjaśniła, że
Stowarzyszenie złożyło wniosek o przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy, gdyż
zamierza ubiegać się o środki unijne, a jednym z warunków jest posiadanie umowy dzierżawy na
dłuższy okres. Mieszkańcy osiedla Dęba pozytywnie zaopiniowali wniosek w powyższej
sprawie.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował,
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Uwag i pytań nie było.
UCHWAŁA NR XXXI/286/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY CZĘŚCI
DZIAŁKI POŁOŻONEJ NA TERENIE NOWEJ DĘBY - OSIEDLE DĘBA została podjęta
przy 13 głosach „za”.
O godz.1630 na salę obrad powróciła radna Maria Mroczek – obecnych 14 radnych.
Ad. 6.
Oceny zasobów pomocy społecznej na 2012 rok w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej dokonał Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej
Dębie Leszek Mirowski. Treść Oceny zawarta jest w załączniku nr 4 do protokołu.
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W trakcie prezentacji wizualnej Kierownik MG OPS szczegółowo zapoznał Radę z
następującymi danymi dotyczącymi Gminy Nowa Dęba, obrazując te dane na tle gmin powiatu
tarnobrzeskiego:
- sytuacją demograficzną i społeczną,
- korzystających z pomocy i wsparcia,
- rodzajami pomocy i świadczeń,
- zasobami instytucjonalnymi pomocy i wsparcia,
- kadrą, zatrudnieniem ośrodka i zespołami pracy socjalnej,
- środkami finansowymi i kosztami,
oraz pozostałymi informacjami jak też z wnioskami końcowymi.
Radni w trakcie prezentacji zadawali pytania, na które kierownik udzielał wyczerpujących
odpowiedzi. Radni pozytywnie ocenili przedstawioną informację, a Przewodniczący Rady
podziękował Kierownikowi oraz całej załodze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za wkład pracy i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców naszej
Gminy. Leszek Mirowski również skierował słowa podziękowania w kierunku radnych,
funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz wszystkich, którzy współpracują z ośrodkiem dla dobra
potrzebujących.
Ad. 7.
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała o
złożeniu przez radnego Mariana Tomczyka interpelacji w sprawie usunięcia drzew rosnących w
pasie drogi powiatowej w Cyganach.
Ad. 8.
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali:
Helena Tłusta odnosząc się do sytuacji związanej z wystąpieniem mieszkańca Janusza
Markowicza wysunęła swoje uwagi na ten temat, dostrzegając między innymi potrzebę
zwiększenia w szkołach wiedzy o działalności samorządu.
Tomasz Gazda Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji poinformował,
że 24 kwietnia br. odbędzie się wyjazdowa komisja, która dokona wizji terenu ulicy Leśnej wraz
z przygrodzeniami od strony górki, budynku p. Wypniewskiego przy ul. Szypowskiego oraz
terenu garaży przy osiedlu Broniewskiego.
Przewodniczący RM poinformował, że w biurze RM do wglądu zainteresowanych radnych
znajduje się odpis wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 marca
2013 r. w sprawie skargi kasacyjnej Wojciecha Śmiecha na uchwałę Rady Miejskiej w Nowej
Dębie w przedmiocie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w trybie
bezprzetargowym na rzecz Anny Siciarz. Dodał, że skarga została oddalona w całości.
Przewodniczący RM zwrócił się rady o wytypowanie dwóch przedstawicieli do udziału w
pracach komisji konkursowej opiniującej wnioski na konkursy dotacyjne.
Rada wytypowała radnych Marię Mroczek i Jana Flisa, którzy wyrazili zgodę.
Kolejna sesja RM planowana jest na 22 maja br. o godz. 14.00
Ad. 9.
Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie XXXI
sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin
Protokół sporządziła:
Elżbieta Goclan

