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

w dniu 22 maja 2013 r. 
 
 XXXII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1400  do godz. 1700. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do proto-
kołu. Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, mieszkańcy miasta i gminy oraz pracow-
nicy UMiG, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu. 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej. 
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.    
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zmian  budŜetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok, 
2) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, 
3) zaciągnięcia w 2013 roku poŜyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwesty-

cyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin Gmina Nowa 
Dęba", 

4) zezwolenia na sprzedaŜ w drodze przetargu nieruchomości połoŜonych w sołectwie Jada-
chy, 

5) przedłuŜenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba określonej przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, 

6) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Nowa Dęba udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków 
i zasad korzystania z tych przystanków, 

7) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę 
Miejską w Nowej Dębie Uchwały Nr XXX/269/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2013 roku, 

8) nadania tytułu „ZasłuŜony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
9) nadania tytułu „ZasłuŜony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
10) nadania tytułu „ZasłuŜony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”. 

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 wszyst-
kich 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 uwa-
gi i wnioski do porządku obrad. 
Sekretarz Gminy w imieniu burmistrza wniosła o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w 
sprawie zezwolenia na sprzedaŜ w drodze przetargu nieruchomości połoŜonych w sołectwie Ja-
dachy. Uzasadniając wniosek powiedziała, Ŝe projekt uchwały dotyczy wyraŜenia zgody na 
sprzedaŜ działek oznaczonych nr ewid.459/8 i 459/7 połoŜonych w sołectwie Jadachy przezna-
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czonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, na co mieszkańcy sołectwa wyrazili 
zgodę podejmując uchwałę zebrania. Dalej informowała, Ŝe dotychczasowy uŜytkownik wystąpił 
o zasiedzenie działki i o dalszym biegu sprawy będzie rozstrzygał sąd, w związku z czym na tym 
etapie sprzedaŜ działki  musi zostać wstrzymana. 
Wniosek dotyczący zmiany porządku obrad został przy 14 głosach „za” przyjęty przez Radę. 
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 XXX sesji 
z dnia 27 marca 2013 r.  
Radny Marian Tomczyk zwrócił uwagę na swoją wypowiedź na str. 12 protokołu w sprawie na-
dania nazwy rondu w Nowej Dębie, która błędnie została przypisana radnemu M.Ostapko. Wi-
ceprzewodnicząca Maria Mroczek potwierdziła, Ŝe słowa przypisane radnemu Ostapko faktycz-
nie wypowiedział Marian Tomczyk. Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe uwaga zostanie 
rozpatrzona poprzez przesłuchanie nagrania z przebiegu obrad sesji. 
Innych uwag nie zgłoszono.  
Protokół został przyjęty przez radnych przy 14 głosach „za”. 
Następnie Przewodniczący Wojciech Serafin zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do 
protokołu z XXXI sesji z dnia 17 kwietnia 2013 r. a następnie powiedział, Ŝe w protokole zosta-
nie naniesiona poprawka w punkcie Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między 
sesjami, którą przedstawił z-ca burmistrza Zygmunt śołądź, a nie jak błędnie zapisano burmistrz 
Wiesław Ordon. Innych uwag nie zgłoszono.  
Protokół został przyjęty przez radnych przy 14 głosach „za”. 
 
Ad.  4. 
Wiesław Ordon burmistrz Miasta i Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami 
tj. za okres od 15 kwietnia do 17 maja 2013 roku. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Przewodniczący zwrócił się o zadawanie pytań burmistrzowi w związku ze złoŜoną informacją; 
Radny Marian Tomczyk zwrócił się do burmistrza z wnioskiem, aby organizacje bądź stowarzy-
szenia aplikujące o środki w ramach konkursów dotacyjnych były informowane o rozstrzygnię-
ciach konkursowych wraz z uzasadnieniem. 
Maria Mroczek w nawiązaniu do pkt.VIII ppkt.6 dotyczącego kursu kwalifikowanej pierwszej 
pomocy zwróciła uwagę, Ŝe wzięło w nim udział 19 osób, a wg wcześniejszych ustaleń uczestni-
kami kursu miło być 20 osób. Radna zauwaŜyła, Ŝe umiejętności zdobyte podczas kursu mogą 
zostać zaprzepaszczone z powodu braku specjalistycznego sprzętu do ćwiczeń. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe organizacje pozarządowe mogą ubiegać się w ramach konkursów o 
środki na zakup sprzętu oraz dodał, Ŝe Ŝadna organizacja do tej pory nie aplikowała o takie środ-
ki. Jeśli chodzi o podstawowy sprzęt ratunkowy to znajduje się od na wyposaŜeniu wyspecjali-
zowanych jednostek OSP. 
Dalej Maria Mroczek pytała kiedy planuje się zakończenie prac związanych z rewitalizacją Placu 
mjr Gryczmana, ogrodu Koziołek oraz wymianą sieci wodociągowej na terenie miasta. 
Burmistrz poinformował na temat realizacji zadań inwestycyjnych na terenie miasta i gminy; 
�„Koziołek” –  przewidywane zakończenie do 31 lipca br.  
�termomodernizacja CKL w Cyganach- dobiega końca, 
�budowa kanalizacji na osiedlu Broniewskiego – dobiega końca, 
�budowa odcinka kanalizacji w osiedlu Dęba – dobiega końca, 
�przebudowa ulicy Leśnej potrwa do II połowy lipca br. 
�budowa budynku szatniowego w Cyganach – w trakcie realizacji, 
�budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie przebiega zgodnie z harmonogramem, 
�budowa chodnika przy ulicy Sucharskiego przebiega zgodnie z harmonogramem, 
�wymiana sieci wodociągowej w centralnej części miasta realizowana jest przez PGKiM - 
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   Burmistrz udzielił szczegółowej informacji na temat realizacji poszczególnych etapów tej    
   inwestycji, 
�remonty dróg gminnych będą przeprowadzone do  końca czerwca br. 
   Innych pytań nie było. 
 
Ad.  5. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców Przewodniczący Wojciech Serafin nawiązał do 
wystąpienia mieszkańca naszej gminy Janusza Markowicza podczas poprzedniej sesji w dniu 17 
kwietnia br. Przypomniał, Ŝe w trakcie bardzo obszernej wypowiedzi mieszkaniec wygłaszał 
uwagi oraz formułował liczne zapytania, które kierował do burmistrza oraz przewodniczących 
komisji, a dotyczących róŜnych dziedzin działalności samorządu. Następnie Przewodniczący 
udzielił głosu burmistrzowi Wiesławowi Ordonowi, który ustosunkował się do nich.  
Burmistrz udzielił odpowiedzi na uwagi i wnioski pana Janusza Markowicza w formie pisemnej, 
która to odpowiedź została odczytana na forum Rady. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 4 
do protokołu. Burmistrz uwaŜa, Ŝe niektóre wywody J. Markowicza obarczone były błędem i 
niezrozumieniem istoty samorządu oraz przepisów prawa na mocy których samorząd funkcjonu-
je. Burmistrz ponowił zaproszenie dla  pana Markowicza do udziału w dyskusjach i wymiany 
poglądów na posiedzeniach merytorycznych komisji rady. 
Następnie Tomasz Gazda przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 
odczytał treść odpowiedzi na zapytania Janusza Markowicza z  sesji, a dotyczące realizacji bu-
downictwa wielorodzinnego w ostatnich 20 latach na terenie gminy oraz sprzedaŜy nieruchomo-
ści gminnych. Odpowiedź zawarta jest w załączniku nr 5 do protokołu. 
Kolejno Helena Tłusta przewodnicząca komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i 
Etyki zapoznała zebranych z odpowiedzią na zapytania J. Markowicza nt Programu Wspierania 
Rodziny oraz zjawisk społecznych mających miejsce w naszej gminie. Odpowiedź stanowi za-
łącznik nr 6 do protokołu. 
Następnie Janusz Markowicz zwrócił się o udzielenie głosu, na co Przewodniczący obrad odparł, 
iŜ  nad odpowiedziami nie przeprowadza się dyskusji, po czym udzielił głosu prosząc o zwięzłą 
wypowiedź. Dodał, Ŝe między sesjami komisje rady pracują na posiedzeniach i zachęcił miesz-
kańca do udziału w merytorycznych komisjach, gdzie taka dyskusja jest moŜliwa, a oddając głos 
mieszkańcowi zwrócił się o zadawanie konkretnych pytań. 
Janusz Markowicz na wstępie nawiązał do zadań gminy, do realizacji których samorząd jest zo-
bowiązany na mocy ustawy o samorządzie gminnym. Następnie po naświetleniu nurtującej go 
tematyki formułował następujące zapytania: 
- jakie jest zobowiązanie PGKiM w związku z prowadzonymi aktualnie pracami modernizacyj-  
  nymi w mieście, 
- co wchodzi w taryfę cieplną, 
- dlaczego bank udzielający gminie poŜyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwe- 
  stycyjnego zmienił zasady jej spłaty, 
- ile wynosi wysokość subwencji oświatowej, o ile się zmniejszyła w stosunku do ubiegłego roku 
  oraz jak to skutkuje dla budŜetu gminy, 
- w związku z poruszonymi kwestiami dotyczącymi budŜetu gminy, zadłuŜenia oraz zasad spłat  
  kredytów, Przewodniczący obrad zaprosił J. Markowicza do udziału w posiedzeniu komisji    
  budŜetowej, 
W toku dalszej wypowiedzi, gdzie J. Markowicz błędnie zinterpretował dane dot. budŜetu Samo-
rządowego Ośrodka Kultury, burmistrz zwrócił się o nie wprowadzanie społeczeństwa w błąd 
opierając swoją wypowiedź na nieprecyzyjnych informacjach i wniósł o podjęcie merytorycznej 
dyskusji podczas prac komisji budŜetowej. 
Kontynuując  Janusz Markowicz stwierdził, Ŝe w myśl ustawy samorządowej praca rady odbywa 
się na sesjach, a nie na komisjach, które jak powiedział trwają 15 min. którą to wypowiedzią 
wzbudził oburzenie radnych, gdyŜ ponownie oparł się na nieprawdzie. 
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Podtrzymując ton wypowiedzi, w której roztaczał swoją pesymistyczną wizję przyszłości dla 
Gminy Nowa Dęba, mieszkaniec poinformował o zamiarze przeprowadzenia referendum gmin-
nego, którego przedmiotem są następujące sprawy:  
1. Zawierzenie miasta i gminy Nowa Dęba Bogu  i obranie św. Rity jako patronki miasta, a py-
tanie brzmi: Czy jesteś za zawierzeniem naszego miasta i gminy Bogu i obraniem św. Rity na 
patronkę Nowej Dęby, które to zawierzenie będzie się wyraŜać poprzez uzupełnienie herbu Mia-
sta i Gminy Nowa Dęba o znak KrzyŜa- Kapliczki koloru białego na drzewie dębu z bukietem 
czerwonych róŜ na dole pionowej belki KrzyŜa? 
2. Likwidacja StraŜy Miejskiej w Nowej Dębie, pytanie- czy jesteś za likwidacją StraŜy Miej-
skiej w Nowej Dębie? 
3. Kolejnym przedmiotem jest odwołanie B       urmistrza i Rady Miejskiej w Nowej Dębie, a 
pytanie ma treść: czy jesteś za odwołaniem Wiesława Ordona Burmistrza z funkcji burmistrza 
Miasta i Gminy Nowa Dęba i Rady Miasta w Nowej Dębie przed upływem kadencji.  
Wnioski w liczbie trzech, zostaną złoŜone w kancelarii ogólnej UMIG. 
Innych zapytań ze strony mieszkańców nie było. 
 
O  godz. 15 15 Przewodniczący ogłosił 20 min. przerwy w obradach. 
O  godz. 15 35 obrady zostały wznowione. 
 
Ad.  6. 
Podjęcie uchwał: 
1)   Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian  budŜetu mia-
sta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok. 
Uzasadniając projekt poinformowała, Ŝe po stronie dochodowej wprowadzone zostały  dodatko-
we środki jednostek oświatowych oraz MGOPS w Nowej Dębie z przeznaczeniem na wydatki w 
tych jednostkach. Pozostałe środki przeznacza się na wydatki związane z: 
1. wykupem nieruchomości 30.000,-zł 
2. budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba - 240.000,-zł 
3. budową kanalizacji sanitarnej w Alfredówce gmina Nowa Dęba - 73.400,-zł 
4. wydatki związane z zakupami w OSP - 14.800,- 
Skarbnik dodała, Ŝe uzupełnieniem wprowadzonych dochodów jest zmniejszenie wydatków 
przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zmniejszenie wydatków na budowę 
windy w budynku J.P.II 4, budowę placów zabaw na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, oraz 
wydatków związanych z przebudową SOK - ogółem kwota 147.000,-zł. 
Po stronie wydatkowej dokonano zwiększenie dotacji dla SOK w Nowej Dębie ze środków pro-
mocji gminy z przeznaczeniem na organizację Militariady 2013. 
Przewodniczący komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXII/287/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
ZMIAN  BUD śETU MIASTA I GMINY NOWA D ĘBA NA 2013 ROK została podjęta przy 
12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”. 
 
2)   Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy Nowa Dęba. 
W ramach objaśnień do przedstawionego projektu powiedziała, Ŝe w związku ze zmianą regula-
minu spłaty pierwszej raty poŜyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie, gdzie poprzednio spłata nastę-
powała po upływie roku od zakończenia zadania, natomiast teraz po upływie roku od 
uruchomienia I transzy umowy poŜyczki, dokonano zmiany spłat rat kapitałowych. I spłatę za-
planowano juŜ w 2014 roku w wysokości 60.000,-zł w związku z tym zwiększono rozchody bu-
dŜetu w 2014 roku o tę kwotę z kwoty 3.374.119,-zł do kwoty 3.434.119,-zł. TakŜe w latach 
kolejnych od 2015-2019 roku zmniejszono spłaty ogółem o kwotę 20.000,-zł, zaś w roku 2020 o 
10.000,-zł, równocześnie zwiększając o powyŜsze kwoty wydatki bieŜące budŜetu.  
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Skarbnik poinformowała równieŜ, Ŝe w związku z realizacją tzw. "ustawy śmieciowej” zwięk-
szono zarówno dochody bieŜące jak i wydatki bieŜące w 2014 roku o kwotę 1.000.000,-zł. 
W związku ze zmianą kwot w zadaniach, które ujęte są w wykazie przedsięwzięć dokonano 
zwiększenia wydatków na te zadania 2013 roku i tak: 
1. zwiększono wydatki w 2013 roku na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba" o kwotę 240.000,-zł. 
2. zwiększono wydatki w 2013 roku na przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie terenu nad Za-
lewem – poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie miasta Nowa Dęba", do-
stosowując je do wydatków zaplanowanych ogółem w budŜecie. W uchwale dostosowano za-
równo plan dochodów jak i wydatków do dokonanych zmian w budŜecie wg stanu na 22 
maja 2013r. Ogółem plan dochodów jak i wydatków w stosunku do ostatniej zmiany uległ 
zwiększeniu o kwotę 618.568,-zł. Dochody bieŜące zwiększono o kwotę 529.982,-zł zaś docho-
dy majątkowe o kwotę 88.586,-zł w tym ze sprzedaŜy majątku 0,-zł. Wydatki bieŜące zwiększo-
no ogółem o kwotę 218.582,-zł zaś wydatki majątkowe o kwotę 337.986,-zł.  
Przewodniczący komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Głosów w dyskusji nie było. 
UCHWAŁA NR XXXII/288/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWA D ĘBA została 
podjęta przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”. 
 

3)   Kolejno Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku 
poŜyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości Rozalin Gmina Nowa Dęba". 
Poinformowała, Ŝe WFOŚiGW w Rzeszowie dokonał zmiany regulaminu spłaty pierwszej tran-
szy poŜyczki zaciąganej z jego środków. Poprzednio pierwsza spłata następowała po upływie 
roku od uruchomienia ostatniej transzy poŜyczki, natomiast  po zmianie karencja spłaty wynosi 1 
rok od uruchomienia pierwszej transzy poŜyczki. W związku z tym, Ŝe planowane jest urucho-
mienie poŜyczki w miesiącu lipcu 2013 roku, pierwsza płatność musi nastąpić w czerwcu 2014 
roku. Przewodniczący komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytyw-
nie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Janina Lubera zabierając głos powiedziała, Ŝe  Klub Ratusz to zadanie traktuje prioryte-
towo i będą głosować „za”. Jednocześnie przypomniała, Ŝe przed 10 laty, kiedy była moŜliwość 
sięgnięcia po środki na to zadanie, gmina z niej nie skorzystała, przez co na długie lata zatracona 
została moŜliwość realizacji tej inwestycji. Radna uwaŜa teŜ, Ŝe w obecnej kadencji moŜna było 
wygospodarować na wykonanie tego zadania. 
Przewodniczący Wojciech Serafin wyjaśnił przyczyny z powodu których, ówczesne władze 
gminy nie wykorzystały nadarzającej się okazji pozyskania środków. 
Krzysztof Sałek podziękował Ratuszowi za akceptację działań oraz za postawę klubu w tej 
sprawie. Dalej pokrótce objaśnił zasady zaciągania poŜyczki, co jak powiedział nie spowoduje 
duŜego uszczerbku dla budŜetu gminy. Innych głosów w dyskusji nie było. 
UCHWAŁA NR XXXII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
ZACI ĄGNIĘCIA W  2013 ROKU POśYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ NA SFINANSO-
WANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "BUDOWA SIECI KANA LIZACJI SA-
NITARNEJ W  MIEJSCOWOŚCI ROZALIN GMINA NOWA D ĘBA"  
została podjęta jednogłośnie - 14 głosów „za”. 
 
4) Ewa Rozenbajgier kierownik Ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła pro-
jekt uchwały w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba określonej przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie. 
Uzasadniając projekt powiedziała, Ŝe ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zobowiązała rady gmin do zatwierdzania taryf 
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za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedsiębiorstw wodocią-
gowo –kanalizacyjnych prowadzących działalność w zakresie dostarczania wody i odprowadza-
nia ścieków na terenie objętym ich działalnością. 
Zgodnie z zapisem cyt. ustawy na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa rada gminy w drodze 
uchwały przedłuŜa czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłuŜej niŜ o 1 rok.  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. w Nowej Dębie świadczące 
usługi w w/wym zakresie w dniu 17.04.2013 r. przedłoŜyło wniosek dotyczący przedłuŜenia o 
sześć miesięcy czasu obowiązywania taryfy zatwierdzonej uchwałą  Rady Miejskiej w Nowej 
Dębie z dnia 30 maja 2012 r. E. Rozenbajgier poinformowała, Ŝe zgodnie z przedłoŜonym wnio-
skiem stawki opłat za 1m3 wody oraz za 1m3 ścieków nie ulegną zmianie i w drodze uchwały 
RM naleŜy przedłuŜyć czas ich obowiązywania o 6 miesięcy tj. do 31.12.2013 r. 
Przewodniczący komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja po wysłuchaniu  
wyjaśnień Zarządu PGKiM pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Głosów w dyskusji nie było. 
UCHWAŁA NR XXXII/290/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
PRZEDŁUśENIA CZASU OBOWI ĄZYWANIA TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZA-
OPATRZENIA W  WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TE-
RENIE GMINY NOWA D ĘBA OKREŚLONEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO GO-
SPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W  NOWEJ DĘBIE. 
została podjęta przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”. 
 
5) Kierownik Ref. GKS E. Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie okre-
ślenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina No-
wa Dęba udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania 
z tych przystanków. 
Następnie poinformowała, Ŝe ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, iŜ do zadań 
gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego naleŜy organizowanie publicznego trans-
portu zbiorowego polegającego między innymi na określaniu przystanków komunikacyjnych i 
dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego udo-
stępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z 
tych obiektów. Określenie przystanków i dworców oraz warunków i zasad korzystania 
z nich następuje w drodze  uchwały, która określa nazwę przystanku, jego numer oraz lokaliza-
cję w danej miejscowości oraz numer i nazwę drogi. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
W trakcie dyskusji nad projektem uchwały radny Stanisław Skimina zwrócił uwagę, Ŝe w 
Chmielowie znajdują się jeszcze dwa przystanki przy ulicy Sadowej oraz Kolejowej, które nie 
zostały uwzględnione w projekcie uchwały. 
W celu wyjaśnienia uwagi radnego Przewodniczący RM ogłosił 10 min przerwy w obradach. 
Po wznowieniu obrad E. Rozenbajgier poinformowała, Ŝe wniosek radnego został uwzględniony 
i znalazł odzwierciedlenie w projekcie uchwały. Innych pytań nie było. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką. W jego wyni-
ku UCHWAŁA NR XXXII/291/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRA-
WIE OKRE ŚLENIA PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁA ŚC-
CIELEM LUB ZARZ ĄDZAJĄCYM JEST GMINA NOWA D ĘBA UDOSTĘPNIONYCH 
DLA OPERATORÓW I PRZEWO ŹNIKÓW  ORAZ WARUNKÓW I ZASAD KORZY-
STANIA Z TYCH PRZYSTANKÓW  została podjęta przy 14 głosach „za”. 
 
6)      Następnie Kierownik Ref. GKS E. Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w 
sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę 
Miejską w Nowej Dębie Uchwały Nr XXX/269/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyję-
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cia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2013 roku. 
Poinformowała, Ŝe Rada Miejska 27 marca 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2013 roku, która została bez uwag zalegalizowana przez Wydział 
Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.  Projekt programu zgodnie z zapisami ustawy 
o ochronie zwierząt ustawy został przekazany do zaopiniowania do wymaganych prawem insty-
tucji oraz organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i działających 
na obszarze Gminy Nowa Dęba. Dalej poinformowała, Ŝe Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony 
Zwierząt pismem z dnia 19 kwietnia 2013r. wezwało Radę Miejską w Nowej Dębie do usunięcia 
naruszenia prawa w związku z podjęciem uchwały j.w. uzasadniając powyŜsze tym, Ŝe uchwalo-
ny program nie spełnia podstawowych wymogów przewidzianych prawem, gdyŜ nie wskazano 
w nim: 
- konkretnego schroniska, do którego będą kierowane bezdomne zwierzęta, co w konsekwencji 
czyni bezprzedmiotowymi zapisy dotyczące obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierząt bez-
domnych, 
- jakie schronisko lub lecznica będzie wykonywała zabiegi usypiania ślepych miotów, 
- lecznicy, która zapewni całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt, 
- sposobu wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu. 
W chwili obecnej czynione są starania dotyczące podpisania umowy ze schroniskiem dla zwie-
rząt, do którego będą kierowane bezpańskie zwierzęta, które nie zostaną zaadoptowane w wyni-
ku działań prowadzonych przez PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie, Urząd Miasta i Gminy Nowa 
Dęba oraz społeczników - w powyŜszym zakresie. 
W przedmiotowym Programie wskazany jest Gabinet Weterynaryjny „AS” prowadzony przez 
lekarza weterynarii Pana Artura Sączawę, który świadczy usługi na rzecz Gminy Nowa Dęba 
równieŜ w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń dro-
gowych z udziałem zwierząt. Zaplanowana w budŜecie kwota 35 tys. zł na realizację programu 
wydatkowana zostanie zgodnie z przyjętą klasyfikacja budŜetową. 
Na dzień dzisiejszy wskazanie sposobu wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na 
realizację programu z podziałem na konkretne zadania jest trudne do określenia, gdyŜ nie da się 
precyzyjnie przewidzieć, ile zwierząt będzie objętych opieką gminy w roku 2013. Biorąc Po-
wyŜsze argumenty E. Rozenbajgier stwierdziła, Ŝe zarzuty podnoszone w wezwaniu przez Panią 
Halinę Derwisz Prezesa Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt  nie znajdują uzasad-
nienia, w związku z czym burmistrz wnioskuje o podjęcie uchwały zgodnie z treścią projektu. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Kazimierz Skimina poin-
formował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXII/292/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
ROZPATRZENIA WEZWANIA DO USUNI ĘCIA NARUSZENIA PRAWA W  WYNIKU 
PODJĘCIA PRZEZ RAD Ę MIEJSKĄ W NOWEJ DĘBIE UCHWAŁY NR XXX/269/2013 
Z DNIA 27 MARCA 2013 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU OPIEKI NAD 
ZWIERZ ĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNO ŚCI ZWIE-
RZĄT NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWA D ĘBA W 2013 ROKU została podjęta 
przy 10 głosach „za” i 4 „przeciw”. 
 
7) Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin będący Przewodniczącym Kapituły 
opiniującej wnioski o nadanie tytułu „ZasłuŜony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” poinformo-
wał, Ŝe w związku z przypadającymi w 2013 roku obchodami 60-lecia powstania Miejskiego 
Klubu Sportowego STAL Nowa Dęba, Zarząd klubu wystąpił z wnioskiem o uhonorowanie 
osób, które zdaniem Zarządu są godne przyznania Tytułu „ZasłuŜony dla Miasta i Gminy Nowa 
Dęba” i uhonorowania Statuetkami „Kryształowego Liścia Dębu” w uznaniu zasług i wkładu w 
rozwój i funkcjonowanie MKS STAL. Dalej poinformował o pracach Kapituły nad wnioskami, a 
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następnie  przedstawił kolejno trzy projekty uchwał RM w sprawie nadania tytułu „ZasłuŜony 
dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” dla wnioskowanych przez MKS STAL kandydatów. 
Helena Tłusta Przewodnicząca Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformowała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała przedłoŜone trzy projekty uchwał. 
Uwag i pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXII/293/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
NADANIA TYTUŁU „ZASŁU śONY DLA MIASTA I GMINY NOWA D ĘBA” 
dla Wojciecha Krzeszewskiego została podjęta  14 głosami „za””. 
UCHWAŁA NR XXXII/294/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
NADANIA TYTUŁU „ZASŁU śONY DLA MIASTA I GMINY NOWA D ĘBA” 
dla Czesława Krystla została podjęta  14 głosami „za””. 
UCHWAŁA NR XXXII/295/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
NADANIA TYTUŁU „ZASŁU śONY DLA MIASTA I GMINY NOWA D ĘBA” 
dla Konrada Samisza została podjęta  14 głosami „za””. 
 
Ad.  7. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych ElŜbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała o zło-
Ŝeniu przez radnego Marka Ostapko interpelacji w sprawach: 
1)  remontu odremontowanego Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie z 19.04.2013 
2)  kostki granitowej po rozbiórce ulicy śeromskiego z 30.04.2013 
3)  wjazdu na ulicę Jana Pawła II z ulicy Aleja Zwycięstwa z 13.05.2013.  
Radny otrzymał odpowiedzi na interpelacje w terminie określonym w Statucie Gminy. 
 
Ad.  8. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Maria Mroczek zwróciła do burmistrza o przybliŜenie terminu budowy windy i remontu scho-
dów w budynku nr 4 przy ul. Jana Pawła II. 
Wiesław Ordon odpowiedział, Ŝe Powiat, który będzie realizował to zadanie złoŜył stosowny 
wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i oczekuje na od-
powiedź, poinformował równieŜ nt remontu schodów i wykonania podjazdu. 
Jan Flis zwrócił uwagę na incydenty dewastacji przystanków autobusowych, które notorycznie 
są niszczone poprze malowanie rozmaitych napisów. 
Burmistrz w odpowiedzi poinformował, Ŝe często winnymi są kibice druŜyn piłkarskich wraca-
jący z meczów. Kontaktował się z organami ścigania w tej sprawie i na dzień dzisiejszy nie ma 
moŜliwości ukarania sprawców. 
Dyrektor SOSiR Adam Szurgociński złoŜył na ręce Przewodniczącego podziękowania za podję-
cie uchwał w sprawie nadania tytułu „ZasłuŜony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” dla wniosko-
wanych osób. 
Stanisław Skimina zwrócił się do burmistrza o rozeznanie sprawy dotyczącej objęcia opieką 
stomatologiczną dzieci i młodzieŜy w szkołach w ramach funduszu zdrowia. 
Tomasz Licak zaproponował, aby planowany przez radnych objazd Gminy połączyć z wizytacją 
obiektów SOSiR. 
Przewodniczący zapowiedział, Ŝe kolejna sesja RM planowana jest na 26 czerwca o godz.1400. 
 
Ad.  9. 
Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie XXXII 
sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 
     Wojciech Serafin 
Protokół sporządziła: 
ElŜbieta Goclan 


