
P R O T O K Ó Ł  Nr XXXV/2013 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 25 września  2013 r. 
 
 XXXV sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1400  do godz. 1730. 
W sesji uczestniczyło 11 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. 
Radni nieobecni: Tomasz Licak, Janina Lubera, Marek Ostapko i Wojciech Serafin. 
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 sesji: 
1.   Otwarcie sesji. 
2.   Przedstawienie porządku obrad. 
3.   Przyjęcie protokołu z XXXIV 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) upowaŜnienia do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania inwestycyjnego  
      pn. „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej miasta Nowa Dęba”, 
3) warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, 
4) wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uŜytkowego (1-go Maja), 
5) wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości w trybie bezprzetargowym (ul. Leśna), 
6) zmian w Statucie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
  8. Wolne wnioski i informacje. 
  9.  Zamknięcie obrad. 
 
Ad.  1. 
Otwarcia sesji dokonała I Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Mroczek, która powitała 
wszystkich zebranych oraz osoby uczestniczące w obradach, a następnie  stwierdziła wymaganą 
liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał tj. 11 radnych.  
Przewodnicząca obrad szczególnie powitała przybyłych trenerów i działaczy sportowych, którzy 
z okazji jubileuszu 60-lecia Miejskiego Klubu Sportowego STAL Nowa Dęba na wniosek 
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba zostali uhonorowani przez Ministra Sportu i Turystyki  
odznakami „Za Zasługi dla Sportu”. Odznaczenia zostały przyznane: srebrna odznaka dla 
Antoniego Malcharka oraz odznaki brązowe dla Bogdana Guni, Bogdana Karkuta i Jacka 
Szpunara. Burmistrz Wiesław Ordon wręczając listy gratulujące dla odznaczonych przedstawił 
krótką charakterystykę osiągnięć wyŜej wymienionych działaczy. 
Antoni Malcharek  - twórca i załoŜyciel sekcji badmintona w Nowej Dębie; 46 lat pracy 
trenerskiej. W sekcji Lekkiej Atletyki Stal Nowa Dęba jako szkoleniowiec pracował od 1966 do 
1979 roku. Uczestniczył w powołaniu sekcji badmintona przy ognisku TKKF Zakładów 
Metalowych w Nowej Dębie. Ponadto Antoni Malcharek wprowadził zespół STAL Nowa Dęba 
do ekstraklasy. Sam był wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski Weteranów oraz Mistrzostw 
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Nauczycieli i Pracowników Oświaty w grach pojedynczych, podwójnych i mieszanych w 
róŜnych kategoriach wiekowych. 
Bogdan Gunia - z badmintonem związany jest od roku 1980 po dzień dzisiejszy, jako zawodnik 
oraz jako zasłuŜony działacz sportowy klubu MKS Stal Nowa Dęba. Był równieŜ kilkakrotnym 
finalistą Mistrzostw Polski Juniorów. W chwili obecnej to jeden z czołowych weteranów na 
Podkarpaciu i w Polsce w swojej kategorii wiekowej. Aktualny dwukrotny złoty medalista 
Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników w badmintonie w singlu i deblu; wielokrotny medalista 
Mistrzostw Polski w róŜnych kategoriach wiekowych, a przede wszystkim w kategorii 
Weteranów.  
Bogdan Karkut - ze sportem związany od 1985 roku. Początkowo, jako zawodnik był członkiem 
kadry juniorów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki;. Ponadto jego wychowankowie są medali-
stami województwa młodzików i dzieci. 
Jacek Szpunar - w 1995 r. z jego inicjatywy powstał pierwszy w powiecie tarnobrzeskim 
Uczniowski Klub Sportowy. W bieŜącym roku będzie obchodził 25 lecie pracy nauczycielskiej i 
trenerskiej. W ciągu tych lat osiągał bardzo dobre wyniki szkoleniowe i wychowawcze.  

Burmistrz Wiesław Ordon oraz Przewodnicząca Maria Mroczek imieniu własnym i środowiska 
samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba złoŜyli odznaczonym serdeczne gratulacje oraz wręczyli 
pamiątkowe albumy. 
W imieniu odznaczonych słowa podziękowania wyraził Jacek Szpunar. 
 
Ad.  2. 
Następnie Przewodnicząca obrad przedstawiła  proponowany porządek sesji i zapytała, czy są 
uwagi do porządku obrad. 
ElŜbieta Gil Sekretarz Gminy w imieniu burmistrza miasta i gminy wniosła o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej 
Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
Sekretarz poinformowała, Ŝe komisja BudŜetowa wydała pozytywną opinię do projektu uchwały 
oraz przedstawiła krótkie uzasadnienie do wnoszonego projektu. 
Innych wniosków nie było, wobec czego Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony 
wniosek, który został przyjęty przy 9 głosach „za” i 1 „przeciw”.  
Przewodnicząca zaproponowała umieszczenie projektu  w punkcie 6, ppkt.7).   
Innych wniosków nie zgłoszono, sesja przebiegała według przedstawionego porządku obrad.  
 
Ad.  3. 
Przewodnicząca obrad zwróciła się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu z XXXIV 
sesji z dnia 28 sierpnia 2013 r.  
Uwag nie zgłoszono.  
Protokół został przyjęty przez radnych przy 1 głosie „wstrzymującym się”.  
 
Ad.  4. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację z działalności między sesjami tj. za okres od  
24 sierpnia do 22 września 2013 roku. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Przewodnicząca zwróciła się o zadawanie pytań burmistrzowi w związku ze złoŜoną informacją; 
Radny Stanisław Skimina zwrócił się o rozszerzenie punktu dotyczącego spotkania z Ministrem 
Rozwoju Regionalnego w Dębicy. 
Burmistrz poinformował, Ŝe głównym tematem spotkania z Minister Rozwoju Regionalnego 
ElŜbietą Bieńkowską była nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb i moŜliwości województwa podkarpackiego. W spotkaniu udział wzięła 
równieŜ Poseł do Parlamentu Europejskiego, ElŜbieta Łukacijewska. 
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W kolejnym zapytaniu radny poprosił o informację w sprawie likwidowanej spółki INVER-
POL, która posiada zadłuŜenie wobec gminy. Burmistrz udzielił wyjaśnień w tej sprawie i 
poinformował, Ŝe spodziewa się odzyskania części naleŜności. 
W związku z zapytaniem Marii Mroczek burmistrz udzielił obszernej informacji w sprawie 
spotkania z mieszkańcami budynku 110 przy ul. Kościuszki, a dotyczącego ustaleń w zakresie 
racjonalizacji gospodarki cieplnej i obniŜenia kosztów zuŜycia ciepła. Powiedział, Ŝe przyjętych 
zostało kilka rozwiązań, między innymi montaŜ zaworów grzejnikowych w budynku, nowych 
drzwi  do piwnicy oraz stolarki okiennej na klatkach schodowych. Burmistrz powiedział, Ŝe na 
budynku ciąŜy zadłuŜenie w wys. ok. 800 tys zł. a procesy windykacyjne są bardzo trudne. 
W związku z kolejnym zapytaniem radnej burmistrz odpowiedział, Ŝe projekt techniczny 
chodnika na cmentarz w Nowej Dębie będzie wykonany w bieŜącym roku, zaś wykonanie w 
2014 r. 
Innych zapytań nie było. 
 

Ad.  5. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrał Przemysław Maćkowiak mieszkaniec 
budynku 110 przy ul. Kościuszki, który zwrócił się z zapytaniem dot. terminu przekazania przez 
PGKiM dokumentacji finansowej, o co zwróciła się do prezesa przedsiębiorstwa pełnomocnik 
mieszkańców 19 sierpnia br. Wyjaśnił Radzie, Ŝe wystąpienie dot. sprawy wysokich kosztów do 
zapłacenia których zobowiązani są lokatorzy bloku, a dotyczących energii cieplnej tj. stanu 
liczników, metraŜu, które powierzchnie są wspólne, określenia za co płacą mieszkańcy, a za co 
gmina.  
Prezes Antoni Kapusta powiedział, Ŝe pełnomocnik skierowała sprawę do prokuratury w 
Tarnobrzegu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez PGKiM w powyŜszej sprawie. 
P. Maćkowiak powiedział, Ŝe bez względu na to, gdzie aktualnie sprawa się znajduje mieszkańcy 
oczekują jakiejkolwiek odpowiedzi, gdyŜ czują się lekcewaŜeni. 
W odpowiedzi burmistrz odparł, Ŝe nie zgadza się z zarzutem o lekcewaŜeniu mieszkańców, 
gdyŜ pomimo ogromnego zadłuŜenia na budynku gmina nadal w niego inwestuje o czym 
poinformował wcześniej oraz podejmowane są działania mediacyjne z lokatorami. Poprzez 
wdroŜenie odpowiednich procedur, w stosunku do niepłacących gmina podejmuje działania 
windykacyjne. 
Prezes Kapusta dodał, Ŝe korespondencja odbywa się poprzez pełnomocnika mieszkańców i do 
niego kierowane są odpowiedzi. 
Innych głosów nie było. 
 
Ad.  6. 
Podjęcie uchwał . 
1)  Skarbnik Gminy Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian  budŜetu 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok. 
Poinformowała, Ŝe projekt uchwały zawiera zmiany zarówno po stronie dochodowej jak i 
wydatkowej budŜetu. Wprowadzone zostały  środki placówek oświatowych pozyskane z ARR 
jako dopłata do mleka w przedszkolach miejskich oraz środki uzyskane przez ZS w Chmielowie 
jako odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, z przeznaczeniem na działalność tych placówek. 
W związku z otrzymaną refundacją Funduszu Sołeckiego za 2012 rok, uzyskane środki 
przeznaczone zostały na wydatki melioracyjne, przebudowę dróg gminnych, budowę placu o 
nawierzchni asfaltowej pod rozbudowę Skate Parku przy kompleksie sportowym Orlik. 
Dochody od świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, uzyskane 
jako zwrot dotacji (świadczeń) za lata poprzednie, przeznacza się na wydatki jako środki w 
całości odprowadzane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. 
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Przewodniczący komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag i pytań nie było. 
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt, w wyniku którego 
UCHWAŁA NR XXXV/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN BUD śETU MIASTA I GMINY NOWA D ĘBA NA 2013 ROK została podjęta przy 
11 głosach „za”. 
 
2)  Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie upowaŜnienia do 
zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa funkcjonalności 
komunikacyjnej miasta Nowa Dęba”. 
Uzasadniając projekt poinformowała, Ŝe Gmina zamierza przystąpić do modernizacji kolejnych 
dróg na terenie miasta w roku 2014 w oparciu o środki z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
(tzw. schetynówki). Do najbliŜszego naboru burmistrz zamierza zgłosić kompleks ulic w 
okolicach dworca autobusowego tj. ul. Jasną, Słowackiego i Zacisze, a takŜe ul. Spółdzielczą. 
Lokalizacja instytucji oraz zabudowy mieszkalnej przy wymienionych ulicach daje moŜliwość 
na odpowiednią punktację przy ocenie wniosku. Dodała, Ŝe projekt przewiduje wymianę 
nawierzchni ulic Jasnej, Słowackiego i Zacisze oraz połoŜenie nowej nawierzchni na ul. 
Spółdzielczej. Zmodernizowane byłyby parkingi przy policji, pawilonie meblowym oraz 
wykonane zatoki postojowe przy ul. Jasnej (na przeciw hotelu i Biedronki). Dobudowana 
zostałaby brakująca część odwodnienia ulic oraz wyremontowane chodniki. 
Jednym z warunków złoŜenia wniosku do PPDL jest zabezpieczenie środków na realizację 
zadania w roku 2014 r., co wypełnia przedłoŜony projekt uchwały. Nadmienić naleŜy, Ŝe 
aplikujemy o dotację w wysokości 50% wartości zadania. 
Przewodniczący komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag i pytań nie było. 
 UCHWAŁA NR XXXV/320/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
UPOWAśNIENIA DO ZACI ĄGNIĘCIA ZOBOWI ĄZANIA NA WYKONANIE 
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „POPRAWA FUNKCJONALNO ŚCI 
KOMUNIKACYJNEJ MIASTA NOWA D ĘBA” została podjęta przy 11 głosach „za”. 
O godz. 1505 przewodnicząca ogłosiła  15 min. przerwy. 
O 1520 obrady zostały wznowione. 
Na obrady nie powrócił Kazimierz Skimina – obecnych 10 radnych. 
 
3)   Maria Siudem prac. UMiG ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami 
pozarządowymi  przedstawiła projekt uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania 
rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba. 
Następnie wyjaśniła, Ŝe przedkładany projekt uchwały uwzględnia wprowadzone zmiany w 
przepisach prawnych oraz określa warunki oraz tryb postępowania o udzielenie dotacji w 
zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Dodała, Ŝe 
w 2012 r. wpłynął wniosek Rady Sportu, która wnioskuje o obligatoryjną obecność 
przedstawiciela Rady Sportu w pracach Komisji Konkursowej. Propozycja Rady Sportu została 
uwzględniona w przedłoŜonym projekcie. 
Przewodniczący komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek oraz komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 
Sportu Stanisław Skimina poinformowali, Ŝe obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały. 
Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXV/321/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
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WARUNKÓW I TRYBU FINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU W GMIN IE NOWA 
DĘBA została podjęta przy 9 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.  
 
4)    Ewa Rozenbajgier Kierownik referatu Spraw Komunalnych i Społecznych UMiG 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
lokalu uŜytkowego. 
Powiedziała, Ŝe uchwała dotyczy wyraŜenia zgody na najem na okres trzech lat na rzecz Pana 
Piotra Wilka zajmowanego lokalu uŜytkowego przy ulicy 1 Maja w Nowej Dębie  na potrzeby 
sklepu. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXV/322/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
WYRAśENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU LOKALU 
UśYTKOWEGO została podjęta przy 10 głosach „za”. 
 
5)     Barbara Duda Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości  UMiG 
przedstawiła  projekt uchwały RM w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości w 
trybie bezprzetargowym. 
Uzasadniając poinformowała, Ŝe projekt dotyczy wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości nr 204/10 o powierzchni 0,0084 ha, połoŜonej w Nowej Dębie, 
stanowiącej własność Gminy Nowa Dęba. Wyjaśniła, Ŝe sprzedaŜ nieruchomości następuje na 
rzecz Pana Mariana Chojnackiego właściciela sąsiedniej nieruchomości i ma na celu 
poprawienie warunków jej zagospodarowania. Pan Marian Chojnacki zwrócił się z prośbą o 
sprzedaŜ w trybie bezprzetargowym działki, którą częściowo zabudował budynkiem 
gospodarczym. Ze względu na częściową zabudowę oraz odległość od drogi publicznej działka 
nr 204/10 nie moŜe być zagospodarowana jako samodzielna nieruchomość. Dodała, Ŝe przepisy 
ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszczają bezprzetargowa sprzedaŜ nieruchomości, 
które nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXV/323/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
WYRAśENIA ZGODY NA SPRZEDAś NIERUCHOMO ŚCI W TRYBIE 
BEZPRZETARGOWYM została podjęta 7 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się”.  
 
6)     Adam Szurgociński Dyrektor Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawił 
projekt uchwały RM w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Nowej Dębie. 
Następnie wyjaśnił, Ŝe przedłoŜony projekt zawiera zmiany wynikające z obowiązujących aktów 
prawnych oraz uwzględnia uwagi z przeprowadzonego audytu wewnętrznego w jednostce. 
Dodał teŜ, Ŝe obowiązujący Statut od czasu jego uchwalenia był kilkakrotnie zmieniany, w 
związku z czym naleŜało ujednolicić jego tekst. 
Helena Tłusta Przewodnicząca Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki  
poinformowała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXV/324/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
ZMIAN W  STATUCIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 
W NOWEJ DĘBIE została podjęta przy 10 głosach „za”. 
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7)  Skarbnik Gminy Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2014 
roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
Powiedziała, Ŝe projekt dotyczy udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi 
Tarnobrzeskiemu do wysokości 350 tys. zł. z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi 
powiatowej nr 1 110 R relacji Ocice – Jadachy – III etap. 
Przewodniczący komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja obradowała z 
udziałem wicestarosty tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła. Pomimo trudnej sytuacji budŜetu gminy, 
po dogłębnej dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
O godz. 1530 na salę powrócił Kazimierz Skimina – obecnych 11 radnych. 
W czasie dyskusji nad projektem uchwały Helena Tłusta powiedziała, Ŝe nie będzie głosowała za 
uchwałą. W sytuacji gdzie nie są realizowane podstawowe zadania gminy w zakresie budowy 
kanalizacji w Alfredówce i Budzie Stalowskiej, zadań drogowych tj.brak nawierzchni asfaltowej 
na drogach w mieście oraz w sołectwach Gmina winna realizować swoje zadania. Sołectwo 
Alfredówka 7 rok oczekuje na rozpoczęcie budowy kanalizacji. Dodała, Ŝe mieszkańcy Nowej 
Dęby spacerują po podświetlanych ścieŜkach, a społeczność Alfredówki załatwia swoje potrzeby 
„za stodołą”. Mając na względzie trudną sytuację finansową Gminy radna uwaŜa, Ŝe etap 
końcowy tego zadania Powiat winien zrealizować przy udziale środków własnych.  
Ryszard Rutyna uwaŜa, Ŝe ze względów bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów, którzy są 
uczestnikami ruchu na tej drodze, III etap jej modernizacji naleŜy zakończyć.  
Burmistrz dodał, Ŝe wnioskowany odcinek drogi na znaczenie dla całej gminy, a nie tylko dla 
mieszkańców sołectw przez które przebiega. 
Odpowiadając radnej burmistrz Wiesław Ordon powiedział, Ŝe obecny czas przedłoŜenia 
projektu uchwały wynika z terminu składania wniosków o środki z  Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych tzw. schetynówki. 
Odnośnie kanalizacji poinformował, Ŝe budowa sieci w Rozalinie dobiega końca, w obecnym 
etapie następują wpięcia do sieci. Bez względu na sposób rozpatrzenia wniosku gminy, która 
aplikuje o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, budowa kanalizacji w Alfredówce 
zostanie rozpoczęta oraz w skrócie poinformował na temat zasad dofinansowania z PROW. 
Burmistrz dodał, Ŝe z chwilą ukończenia inwestycji Nowa Dęba będzie w gronie nielicznych 
gmin w Polsce, które w 100 % są skanalizowane.  
Kazimierz Skimina zwrócił uwagę na wysokość środków, które jak się zakłada zostaną 
przeznaczone na zadania w Chmielowie tj. 350 tys. na drogę oraz ok. 600 tys. na budowę 
parkingów w chmielowskiej strefie oraz zapytał jakie środki burmistrz przewiduje w 2014 roku 
na zadania drogowe w gminie. 
Wiesław Ordon odpowiedział, Ŝe nie mniejsze niŜ w bieŜącym roku. 
Maria Mroczek powiedziała, Ŝe będzie oczekiwała równie silnego lobbingu za strony burmistrza 
w kierunku modernizacji drogi powiatowej Kościuszki, która jest drogą strategiczną stanowiącą 
dojazd do podstrefy w  Nowej Dębie. 
Wiesław Ordon odpowiedział, Ŝe jest świadomy znaczenia ulicy Kościuszki i konieczności jej 
przebudowy. Poinformował jednocześnie Radę nt planów dostępności komunikacyjnej do strefy 
oraz na temat realizacji zadań drogowych na terenie nowodębskiej strefy. Powiedział, Ŝe ulica 
Kościuszki będzie kolejnym celem na okres programowania z funduszy unijnych  w nowej 
perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach zadań realizowanych przez Powiat, o czym takŜe 
zapewniał podczas komisji budŜetowej wicestarosta Jerzy Sudoł. 
Po zamknięciu dyskusji przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. W jego wyniku 
UCHWAŁA NR XXXV/325/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
UDZIELENIA W 2014 ROKU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI 
TARNOBRZESKIEMU  została podjęta przy 9 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 1 
„wstrzymującym się”. 
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Ad.  7. 
W punkcie odpowiedzi na interpelacje i zapytania ElŜbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła 
odpowiedzi na interpelacje złoŜone przez radnego Marka Ostapko w sprawach: 
1. drewna pozyskiwanego przez gminę, 
2. systemu gospodarki odpadami, 
3. monitoringu miejskiego, 
4. kamer na budynku przystanku dworcowego, 
5. planowanej modernizacji skate parku, 
6. przejść dla pieszych na terenie miasta. 
7. oświetlenia ulicznego. 
Radni Helena Tłusta, Jan Flis i Halina Drągowska uwaŜają, Ŝe skoro radny zgłaszający 
interpelacje jest nieobecny na sesji to naleŜy odstąpić od czytania odpowiedzi. UwaŜają ponadto, 
Ŝe kaŜdy radny w sprawach istotnych ma moŜliwość bieŜącego kontaktowania się z burmistrzem 
w celu uzyskania odpowiedzi.  
Sekretarz Gminy odparła, Ŝe zgodnie z zapisami Statutu Gminy, Przewodniczący Rady jest 
zobowiązany do poinformowania radnych o złoŜonych interpelacjach odczytania odpowiedzi na 
sesji RM. 
 
Ad.  8. 
Burmistrz Wiesław Ordon udzielił odpowiedzi na zapytania radnych z XXXV sesji z 25 
września 2013 r. 
Ryszard Rutyna przyjmując wyjaśnienia burmistrza w sprawie likwidowania przez Kopalnię 
Machów otworów wiertniczych na terenie Chmielowa, zwrócił się o pisemną odpowiedź w tym 
temacie. 
Stanisław Skimina zwrócił się o rozeznanie moŜliwości udzielania pomocy dla starszych i 
potrzebujących opieki mieszkańców sołectw w formie gorących posiłków. 
W kolejnej sprawie radny poruszył problem związany z drogą dojazdową do Olszyny w 
Chmielowie i wniósł, aby rozeznać moŜliwość rozliczenia wzajemnych rozrachunków w drodze 
kompensaty długu i odebrać drogę od właściciela. Burmistrz wyjaśnił, Ŝe w procedurze 
komorniczej nie moŜna stosować zamian. 
Ponadto radny zwrócił się o informację na temat przyczyny awarii przepompowni przy Szerokiej 
ulicy. 
Jak ponaglenia wpłynęły na postawę mieszkańców, którzy nie płacą naleŜnych opłat z tytułu 
najmu lokali mieszkalnych.  
Kazimierz Skimina zgłosił sprawę połoŜenia dywanika asfaltowego łączącego drogi Sarnią i 
Łąkową w osiedlu Poręby Dębskie. 
Marian Tomczyk zgłosił potrzebę dokonania przeglądu drzew, które kwalifikują się do wycinki 
na terenie gminnym pomiędzy sołectwami Cygany i Chmielów.  
Jan Flis zgłosił zwisające gałęzie nad chodnikiem w okolicy posesji p. Bryka w os. Dęba. 
Helena Tłusta zwrócił się z zapytaniem, co Rada moŜe zrobić w celu zniwelowania długu 
ciąŜącego na mieszkańcach budynku 110 przy ulicy Kościuszki oraz wniosła o podjęcie działań 
w celu znalezienia rozwiązania tego problemu i którym burmistrz będzie mógł się posłuŜyć 
rozmawiając z lokatorami tego budynku.   
Wiesław Ordon powiedział, Ŝe  w ramach pomocy społecznej funkcjonuje system dodatków 
mieszkaniowych, jednakŜe wymaga on płacenia czynszu w pomniejszonej kwocie. Dodał, Ŝe 
pewna część mieszkańców tego budynku nie jest zainteresowana pomocą. Prowadzone działania 
stara się wywaŜać, aby nie uderzały drastycznie w mieszkańców, jednakŜe ma na uwadze, Ŝe 
kwota długu obciąŜa przede wszystkim PGKiM. 
Halina Drągowska zapytała jakie procedury moŜna wdroŜyć wobec osób, które w ogóle nie 
płacą? 
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Burmistrz odparł, Ŝe przepisy przewidują, co moŜna w tej kwestii zrobić oraz dodał, Ŝe Ŝadne 
działania poza prawem w stosunku do tej specyficznej grupy mieszkańców nie są podejmowane. 
Dodał, Ŝe wychodził do mieszkańców z propozycją pracy w zamian za zadłuŜenie, jednakŜe 
spotkał się z postawą roszczeniową ze strony niektórych osób. 
W sprawie działań w kierunku zmniejszenia kosztów zuŜycia energii cieplnej poinformował o 
zamierzeniach wspólnie z m. Tarnobrzeg w ramach projektu dotyczącego termomodernizacji 
obiektów uŜyteczności publicznej, który znalazł się na liście rankingowej zarządu województwa 
podkarpackiego, gdzie moŜna uzyskać nawet do 80% dofinansowania. 
Helena Tłusta w nawiązaniu do deklaracji RM w sprawie udzielenia  pomocy finansowej 
Powiatowi Tarnobrzeskiemu powiedziała, Ŝe moŜna było zadeklarować  kwotę 150 tys. a 
pozostałe 200 tys. przeznaczyć na docieplenie tego budynku. 
Krzysztof Sałek zauwaŜył, Ŝe na terenie gminy jest wiele spraw wymagających załatwienia. 
Natomiast Stanisław Skimina zwracając się do radnej Heleny Tłustej powiedział, iŜ Ŝyczy sobie 
aby współpraca w radzie odbywała się na kulturalnym poziomie. 
Zabierając głos Jan Flis zwrócił uwagę, Ŝe na terenie sołectw zamieszkuje wiele osób ubogich i 
wymagających pomocy, jednak nie przejawiają takiej postawy jak niektórzy mieszkańcy 
budynku 110. 
Następnie prezes PGKiM w krótkim wystąpieniu odniósł się do głosów radnych w sprawie 
problemów występujących w środowisku bloków komunalnych przy ulicy Kościuszki. 
Na zakończenie obrad Przewodnicząca ogłosiła, Ŝe kolejna sesja planowana jest na 23 
października br. 
Ponadto zwróciła uwagę na niską frekwencję na posiedzeniach komisji, przez co trzykrotnie nie 
było quorum oraz odwołała się do odpowiedzialności radnych za sprawowany mandat.  
 
Ad. 9. 
Po wyczerpaniu porządku sesji, Przewodnicząca obrad Maria Mroczek ogłosiła zamknięcie 
XXXV sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
 
                                                                                             
 
                                                                                          I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
                                 Maria Mroczek 
 
                                                                                  
Protokół sporządziła:                                                                                                 
ElŜbieta Goclan                                                                           
 


