
 
  P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/2013 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 30 października 2013 r. 

 
 
 
 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1400  do godz. 1620. 
W sesji uczestniczyło 13 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu.  
Radni nieobecni:  Janina Lubera oraz Ryszard Rutyna. 
Do godziny 1500 w sesji nie brał udziału Tomasz Gazda. 
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 XXXV 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 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, 
2) zmian budŜetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok, 
3) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne –   
4) zakup aparatury i sprzętu medycznego, 
5) obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego, 
6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok, 
7) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych           
      na rok 2013, 
8) zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, 
9) przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieŜy  
      z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba, 
10) wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy   
      przy wdraŜaniu i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego   
      Obszaru Funkcjonalnego. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady  dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych 
RM za 2012 rok. 

8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o dokonanej analizie oświadczeń 
majątkowych osób zobowiązanych do ich złoŜenia za 2012 rok. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 10. Wolne wnioski i informacje. 
 11.  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 radnych do podejmowania prawomocnych uchwał tj. 12 radnych.  
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Ad.  2. 
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał, czy są 
uwagi do porządku obrad. 
Uwag nie zgłoszono. Obrady sesji przebiegały według przedstawionego porządku. 
 
Ad.  3. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu z XXXV 
sesji z dnia 25 września 2013 r.  
Uwag nie zgłoszono.  
Protokół został przyjęty przez radnych przy 10 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”.  
 
Ad.  4. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację z działalności między sesjami tj. za okres od  
23 września do 25 października 2013 roku. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Po złoŜeniu informacji burmistrz Wiesław Ordon udzielił odpowiedzi na zapytania radnych. 
 
Ad.  5. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrał mieszkaniec miasta Grzegorz Poloczek, 
który zwrócił się do Rady o wsparcie w odzyskaniu obiecanej zapłaty w wys. 2 870,- zł. które 
obiecał mu wykonawca robót przy modernizacji Pl. Gryczmana oraz Koziołka Matołka w Nowej 
Dębie.  
 
Ad.  6. 
1)  Skarbnik Gminy Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba. 
Następnie udzieliła objaśnień do projektu uchwały i poinformowała, Ŝe w projekcie dostosowano 
zarówno plan dochodów jak i wydatków do dokonanych zmian w budŜecie wg stanu na 30 
września 2013r. Ogółem plan dochodów jak i wydatków w stosunku do pierwotnego budŜetu 
uległ zwiększeniu o kwotę 109.952,-zł, przy czym dochody bieŜące zwiększono o kwotę 
25.350,-zł, zaś dochody majątkowe zwiększono o kwotę 84.602,-zł, w tym ze sprzedaŜy majątku 
5.262,-zł. Wydatki bieŜące zwiększono ogółem o kwotę 30.612,-zł zaś wydatki majątkowe 
zmniejszono o kwotę 79.340,-zł. 
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag i pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXVI/326/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWA D ĘBA została 
podjęta przy 10 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”. 
 
2)   Kolejno Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian budŜetu miasta i 
gminy Nowa Dęba na 2013 rok. 
W uzasadnieniu poinformowała, Ŝe projekt uchwały zawiera zmiany zarówno po stronie 
dochodowej jak i wydatkowej budŜetu, a następnie wyjaśniła ,Ŝe zwiększa się dochody budŜetu 
miasta i gminy o kwotę 119.452,-zł., zmniejsza się dochody budŜetu miasta i gminy o kwotę 
9.500,-zł. Następnie poinformowała, Ŝe w projekcie zwiększa się wydatki budŜetu miasta i 
gminy o kwotę 839.452,-zł., w tym wydatki bieŜące o 40.112,-zł., i wydatki majątkowe o 
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799.340,-zł Ponadto zmniejsza się wydatki budŜetu miasta i gminy o kwotę 729.500,-zł.,  w tym 
wydatki bieŜące o 9.500,-zł oraz wydatki majątkowe o 720.000,-zł. 
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag i pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXVI/327/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
ZMIAN BUD śETU MIASTA I GMINY NOWA D ĘBA NA 2013 ROK została podjęta przy 
10 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”.  
 
3)    Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
SPZZOZ na zakupy inwestycyjne – zakup aparatury i sprzętu medycznego.  
W uzasadnieniu poinformowała, Ŝe SPZ ZOZ w Nowej Dębie złoŜył wniosek o udzielenie 
dotacji na zakup zestawu laparoskopowego wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Oddziału 
Chirurgii oraz Oddziału Ginekologii i PołoŜnictwa. Skarbnik nadmieniła, Ŝe pomoc Gminy w 
2013 roku wyniosła 50.000,-zł. Przyjmując dotychczasową współpracę z SPZ ZOZ oraz 
ustalenia, Ŝe podatek który płaci SPZ ZOZ , a w 2013roku jest to kwota 120.000,-zł zostanie 
zwrócony w formie dotacji dla szpitala, burmistrz za zasadne uwaŜa udzielenie kolejnej dotacji 
na zakupy inwestycyjne. 
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja wnikliwie 
rozpoznała ten temat przy udziale dyrektora Szpitala Powiatowego Bogdana Tomczyka oraz 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag i pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXVI/328/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ DLA SPZZOZ NA ZAKUPY INW ESTYCYJNE – 
ZAKUP APARATURY I SPRZ ĘTU MEDYCZNEGO została podjęta przy 12 głosach „za”. 
Dyrektor SPZZOZ podziękował Radzie za dotychczasową współpracę i udzielone wsparcie. 
 
4)    Następnie Skarbnik przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta 
do celów wymiaru podatku rolnego. 
Poinformowała, Ŝe w związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS komunikatu w sprawie średniej 
ceny skupu Ŝyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 
2014, będącego podstawą do wyliczenia podatku rolnego na 2014 r, gdzie cena ta wynosi 
69,28zł za 1 dt, Burmistrz wnosi o jej obniŜenie do kwoty 55 zł za 1 dt. Przyjmując stawkę 55 zł 
za 1 dt, podatek rolny w Gminie Nowa Dęba nie ulegnie zwiększeniu i będzie w takiej samej 
wysokości jak w 2012 i 2013 roku. 
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek oraz Przewodniczący komisji Rolnictwa, 
melioracji i Ochrony Środowiska poinformowali, Ŝe obie komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. 
Uwag i pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXVI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
OBNIśENIA CENY SKUPU śYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO  
została podjęta przy 12 głosach „za”. 
 
5)    Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2014 rok. Uzasadniając projekt powiedziała, Ŝe Minister Finansów 
7 sierpnia 2013 r. ogłosił górne stawki podatków i opłat lokalnych w tym stawek podatku od 
nieruchomości. W myśl przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice 
stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na 
następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w 
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stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem GUS wskaźnik 
ten wyniósł 100,9 (wzrost cen o 0,9%). 
W związku z tym, Ŝe Gmina Nowa Dęba nie podniosła stawek podatkowych od 2012 roku, 
w przedłoŜonym projekcie proponuje się ich wzrost w 3-ch pozycjach o 2% tj: 
w par.1 ust. pkt 1 z kwoty 0,80 na 0,82 
w par.1 ust.2 pkt 2 z kwoty 20,94 na 21,36 
w par.1 ust.2 pkt. 4 z kwoty 4,42 na 4,55 
Pozostałe stawki nie ulegają zmianie w stosunku do roku 2012 - 2013. 
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag i pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXVI/330/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W  SPRAWIE 
OKREŚLENIA WYSOKO ŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMO ŚCI NA 2014 
ROK została podjęta przy 8 głosach „za”, 2 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”. 
O godz. 1500 Przewodniczący ogłosił 15 min. przerwy. 
O 1515 obrady zostały wznowione. 
Na sesję przybył radny Tomasz Gazda – obecnych 13 radnych. 
 
6)    Mieczysław Nalepa Komendant StraŜy Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie  
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2013. 
Następnie poinformował, Ŝe w związku ze zwiększeniem środków z tytułu  korzystania z 
zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych, z których realizowany jest GPPiRPA (do 1.10. 
2013 r. wpłaty zamknęły się kwotą 283 851,73 zł.) zachodzi potrzeba zmiany szczegółowego 
podziału środków na zadania ujęte w Programie na rok 2013. Przedstawiony projekt uchwały 
zawiera zwiększenie środków finansowych na zadanie „Zakup sprzętu sportowego i 
wyposaŜenia hal i boisk sportowych, zakup sprzętu i wyposaŜenia dla szkół w ramach tworzenia 
warunków do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy i turnieje, 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego„. 
Helena Tłusta przewodnicząca Komisji Statutowo- Organizacyjnej Spraw Społecznych i Etyki 
powiedziała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXVI/331/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 została podjęta jednogłośnie (13 
głosów „za”). 
 
7)  Kolejno Komendant StraŜy Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 
Następnie poinformował, Ŝe projekt dotyczy zwiększenia środków o 1 500,- zł na realizację 
zadania pn. „Dofinansowanie do kosztów podróŜy związanych z przejazdem na odbywaną 
terapię uzaleŜnień w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd” w 
związku z tym, Ŝe zaplanowana pierwotnie kwota 2 000,-  okazała się niewystarczająca. 
Helena Tłusta przewodnicząca Komisji Statutowo- Organizacyjnej Spraw Społecznych i Etyki 
powiedziała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXVI/332/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI I NA ROK 
2013 została podjęta 13 głosami „za”. 
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8)       Renata Bal  Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 
młodzieŜy z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
Poinformowała, Ŝe zmiany do obowiązującej uchwały zostały wprowadzone na wniosek Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. W rozdziale dotyczącym warunków określających 
promowanie i nagradzanie uczniów, komisja wniosła o dookreślenie tytułów laureata lub 
finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w 
Rzeszowie. Po zmianie wnioski nie  będą wymagały opiniowania przez Komisję Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Sportu. Po ich złoŜeniu we wskazanym terminie do Biura Obsługi Jednostek 
Samorządowych, będą weryfikowane, a następnie przedkładane Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Nowa Dęba. 
Stanisław Skimina przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu poinformował, 
Ŝe komisja na posiedzeniu wniosła autopoprawkę do projektu polegającą na wykreśleniu w 
Rozdziale III par.3, pkt. 1 zwrotu za wyniki w nauce i inne osiągnięcia. Ponadto projekt uzyskał 
pozytywną opinię komisji. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawkę, która 
została przyjęta została podjęta 13 głosami „za”. 
UCHWAŁA NR XXXVI/333/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
PRZYJĘCIA LOKALNEGO PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI 
UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIE śY Z TERENU MIASTA I GMINY NOWA 
DĘBA została podjęta przy 13 głosach „za”. 
 
9)    Sławomir Białas kierownik Ref. Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych UMiG 
przedstawił  projekt uchwały RM w sprawie zatwierdzenia wyraŜenia zgody na zawarcie 
porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy przy wdraŜaniu i realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
W uzasadnieniu poinformował, Ŝe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Komisja 
Europejska zaproponowała nowe instrumenty wspierające rozwój terytorialny, a głównym celem 
tych narzędzi jest między innymi wsparcie rozwoju lokalnego. Do w/w instrumentów naleŜą 
m.in. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zaś celem realizacji ZIT jest zwiększenie 
zaangaŜowania jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE 
na rzecz wdroŜenia spójnych i komplementarnych projektów realizujących wspólną wizję 
rozwojową. Dodał, Ŝe w uchwalonej 26 sierpnia 2013 r. Strategii Rozwoju Województwa - 
Podkarpackie 2020, wyznaczono Miejski Obszar Funkcjonalny Tarnobrzega, który obejmuje 
miasto Tarnobrzeg oraz Gminy: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów oraz Nową Dębę.  
Burmistrz dodał, Ŝe wobec woli samorządów wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego, 
wyraŜonej podpisaniem deklaracji o współpracy w dniu 3 października 2013 roku na rzecz 
utworzenia i rozwoju Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego zgłoszono Marszałkowi 
Województwa Podkarpackiego gotowość do współdziałania na rzecz opracowania Strategii ZIT 
oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach zawiązanego partnerstwa. 
W celu efektywnego realizowania współpracy strony Porozumienia przystąpią do opracowania 
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
w której znajdą się najwaŜniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 
2014-2020. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXVI/334/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
WYRAśENIA ZGODY NA ZAWARCIE POROZUMIENIA W SPRAWIE 
OKREŚLENIA ZASAD WSPÓŁPRACY  PRZY WDRAśANIU I REALIZACJI 
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ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH TARNOBRZES KIEGO 
OBSZARU FUNKCJONALNEGO została podjęta 13 głosami „za”. 
 
Ad.  7. 
Przewodniczący RM Wojciech Serafin przedstawił informację o dokonanej analizie oświadczeń 
majątkowych za 2012 rok radnych Rady Miejskiej /informacja stanowi zał. nr 4 do protokołu/. 
 
Ad.  8. 
Informację Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o dokonanej analizie oświadczeń 
majątkowych za 2012 rok Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy,  
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne 
w imieniu Burmistrza przedstawiła Sekretarz Gminy ElŜbieta Gil /informacja stanowi zał. nr 5 
do protokołu/. 
Następnie Przewodniczący obrad zapoznał Radę z pismem Wojewody Podkarpackiego, który 
dokonał analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok burmistrza Wiesława Ordona i 
Przewodniczącego RM Wojciecha Serafina. Dodał, Ŝe w przedłoŜonych wojewodzie 
oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Ad.  9. 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzieliła ElŜbieta Gil Sekretarz Gminy. Poinformowała, 
Ŝe w okresie między sesjami radny Marek Ostapko złoŜył interpelacje w sprawach: 
1. 02.10 2013 r. w spr. rozmów z Policja w sprawie monitoringu miejskiego. 
2. 02.10.2013 r. w spr. ogrodzenia placu zabaw w „Koziołku”. 
3. 03.10.2013 r. w spr. udostępnienia wykazu spraw i postępowań sądowych jakie toczą się lub   
    toczyły z udziałem Gminy Nowa Dęba i jej organów. 
4. 10.10.2013 r. w spr. rogatek na przejeździe kolejowym na ulicy Kościuszki. 
5. 10.10.2013 r. w spr. moŜliwości usytuowania przystanku autobusowego na ulicy Łagockiego. 
6. 14.10.2013 r. w spr. usunięcia suchych gałęzi nad placem zabaw. 
7. 17.10.2013 r. w spr. kostki pochodzącej z rozbiórki ulicy śeromskiego. 
8. 17.10.2013 r. w spr. rewitalizacji centrum miasta. 
9. 17.10.2013 r. w spr. remontów budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie. 
Sekretarz poinformowała, Ŝe odpowiedzi zostały udzielone w terminie określonym w Statucie 
Gminy.  
Nikt z radnych nie złoŜył zapytania w formie przewidzianej w Statucie Gminy. 
 
Ad.  10. 
Wolne wnioski i informacje. 
Skarbnik Gminy poinformowała, Ŝe w 2014 r. podatek leśny wynosi 37,63 zł (od 1 ha). 
Podatek leśny jest podatkiem rocznym, a podstawą jego opodatkowania jest wyraŜona w 
hektarach powierzchnia lasu, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Jego wysokość od 1 
ha wynosi równowartość pienięŜną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaŜy 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok 
podatkowy. Dodała, Ŝe średnią cenę sprzedaŜy drewna, ustala się na podstawie komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Skarbnik powiedziała równieŜ, Ŝe Rada  moŜe 
obniŜyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaŜy drewna przyjmowaną jako podstawa 
obliczania podatku na obszarze gminy, jednakŜe burmistrz proponuje przyjęcie stawki ustalonej 
przez prezesa GUS, a podatek będzie  niŜszy od obowiązującego w 2013 r. 
Skarbnik poinformowała równieŜ, Ŝe mając na uwadze sytuację przedsiębiorców w tym 
transportowych w naszej gminie, burmistrz nie będzie wnioskował o podwyŜszenie stawek 
podatku od środków transportowych. 
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Stanisław Skimina zwrócił się do burmistrza z zapytaniami w sprawach: 
- ustalenia kto wyciął barierki na moście przy drodze z Chmielowa do osadnika, 
- wystąpienia do dyrekcji PKP w sprawie przeglądu i usunięcia suchych konarów na stacji   
  kolejowej. 
Maria Mroczek poruszyła sprawy: 
- wejścia do pergoli śmietnikowej przy ul. Mickiewicza, 
- ekranu dźwiękochłonnego w rejonie ronda w Nowej Dębie, 
- sterylizacji kotów. 
Burmistrz Wiesław Ordon udzielił odpowiedzi na zapytania radnych z poprzedniej sesji oraz na 
zapytania zadane na obecnej sesji przez radnych. 
Radna Helena Tłusta zwróciła się do radnych, aby zgodnie z zapisami Statutu Gminy zapytania 
w sprawie aktualnych problemów Gminy oraz swoich środowisk składać do burmistrza w formie 
pisemnej.  
RównieŜ Przewodniczący RM Wojciech Serafin zaapelował o przestrzeganie w tym względzie 
Statutu Gminy i kierowanie zapytań do burmistrza na karcie na 5 dni przed sesją. Przestrzeganie 
tych zasad pozwoli burmistrzowi na przygotowanie  i udzielenie dogłębnej odpowiedzi oraz 
wpłynie na sprawny przebieg sesji. 
Przewodniczący zapowiedział termin kolejnej sesji, która planowana jest na 27 listopada br. 
Ponadto wspólnie z burmistrzem zaprosił radnych do udziału w obchodach Święta 
Niepodległości w dniu 11 listopada. 
 
Ad. 11. 
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący obrad Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
XXXVI sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
 
 
 
                                                                                                PRZEWODNICZĄCY RADY  
                                 Wojciech Serafin        
 
                                                                            
Protokół sporządziła:                                                                                                 
ElŜbieta Goclan                                                                           
 


