P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/2013
z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 30 grudnia 2013 r.

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1300 do godz. 1510.
W sesji uczestniczyło 12 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 sesji:
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 budŜetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok,
2) upowaŜnienia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zawarcia umowy wsparcia,
3) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba,
4) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba,
5) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2013,
6) wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uŜytkowego,
7) określenia warunków odpłatności oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
społecznej w zakresie doŜywiania.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.
Ad. 1.
Sesję otworzył 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. 11 radnych.
Na wstępie odbyła się uroczystość wręczenia Srebrnych medali „Za Zasługi dla Obronności
Kraju” przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których co najmniej trzech
synów słuŜyło w wojsku w czasach, gdy słuŜba wojskowa była jeszcze obowiązkowa.
Burmistrz wspomniał, Ŝe główna uroczystość odbyła się 10 grudnia w Stalowej Woli, jednakŜe
nie wszyscy mogli w niej uczestniczyć. Z naszej Gminy medale zostały przyznane kilku
osobom, spośród których w dzisiejszej sesji udział biorą Zofia Madej z Cyganów oraz Maria
Zagajska z Nowej Dęby. Wiesław Ordon podkreślił postawę rodziców, wręczył przyznane
medale, przekazał okolicznościowe gratulacje oraz upominki.
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Ad. 2.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek sesji i zapytał, 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 oraz przedstawiła krótkie uzasadnienie do wnoszonego projektu.
Innych wniosków nie było, wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony
wniosek, który został przyjęty przy 11 głosach „za”.
Przewodniczący zaproponował umieszczenie projektu w punkcie 5, ppkt.8) porządku obrad.
Obrady sesji przebiegały według przedstawionego porządku.
Ad. 3.
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację z działalności między sesjami tj. za okres od
25 listopada do 20 grudnia 2013 roku.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Po złoŜeniu informacji burmistrz Wiesław Ordon udzielił odpowiedzi na zapytania radnych.
W uzupełnieniu do informacji poinformował na temat przebiegu spotkania z prezesami spółek
działających na terenie gminy, gdzie rozmawiano na temat perspektyw rozwojowych i
moŜliwości zwiększenia zatrudnienia.
Burmistrz podziękował równieŜ grupie sponsorskiej gminy Nowa Dęba w osobach : Jan Flis,
Tomasz Gazda, Krzysztof Sałek, Wojciech Serafin, Kazimierz Skimina, Helena Tłusta, Marian
Tomczyk i Zygmunt śołądź, którzy wspierają fundusz stypendialny osób najbardziej
uzdolnionych, pochodzących z rodzin mniej zamoŜnych, które jednocześnie potrafiły pogodzić
edukację z działalnością społeczną. Dzięki fundatorom w 2013 moŜna było zebrać środki na 4
stypendia.
Następnie z-ca burmistrza Zygmunt śołądź udzielił odpowiedzi na zapytanie Marii Mroczek
dotyczące terminu odbioru prac nad zalewem.
O godz. 1340 na obrady przybył radny Tomasz Gazda – obecnych 12 radnych.
Ad. 4.
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców nikt nie zabrał głosu.
Ad. 5.
1) Skarbnik Gminy Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian budŜetu
miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok.
Poinformowała, Ŝe dokonano zmian w budŜecie po stronie dochodów jak i wydatków. Dodała,
Ŝe są to zmiany porządkujące budŜet na koniec roku 2013. Jedyną zmianą jest zwiększenie
dotacji dla PGKiM jako dopłaty do ścieków (większa ilość odprowadzonych ścieków od
prognozy na etapie uchwalania budŜetu), gdzie środki zabezpieczono ze zrealizowanych
inwestycji (budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Dęba - odzyskany VAT i kanalizacji burzowej
na osiedlu Broniewskiego).
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Uwag i pytań nie było.
UCHWAŁA NR XXXVIII/345/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W
SPRAWIE ZMIAN BUDśETU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2013 ROK
została podjęta przy 12 głosach „za”.
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2) Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie upowaŜnienia
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zawarcia umowy wsparcia.
W uzasadnieniu poinformowała, Ŝe PGKiM Sp.z o.o w Nowej Dębie realizuje przedsięwzięcie
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, na które uzyskało dofinansowanie w
ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Skarbnik dodała, Ŝe Spółka stara się o kredyt inwestycyjny w BGK o/Rzeszów w maksymalnej
wysokości do 2 mln. zł. Celem spełnienia wszystkich warunków udzielenia spółce kredytu jest
m.in. podpisanie przez Burmistrza umowy wsparcia, w której to gmina zobowiązuje się
współpracować ściśle ze spółką w zakresie prowadzenia inwestycji, nie podejmować działań,
które mogłyby spowodować ustanie działalności lub istnienia Spółki, albo w inny istotny
sposób zagrozić wykonaniu przez Spółkę jej zobowiązań finansowych.
Umowa wsparcia nie stanowi poręczenia lub gwarancji Gminy za zobowiązania Spółki
wynikające z Umowy Kredytu. W przypadku stwierdzenia przez Bank Kredytujący, na
podstawie rocznych sprawozdań finansowych PGKiM straty netto, Gmina zobowiązuje się do
udzielenia poręczenia za zobowiązania Spółki wynikające z zawartej przez nią umowy kredytu
udzielonego przez BGK na finansowanie w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego.
W takim przypadku Rada Miejska podejmie osobną uchwałę o udzieleniu poręczenia, a kwota
poręczenia w ramach zmian w budŜecie, zostanie wprowadzona do wydatków gminy.
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Uwag i pytań nie było.
UCHWAŁA NR XXXVIII/34562013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W
SPRAWIE UPOWAśNIENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA DO
ZAWARCIA UMOWY WSPARCIA została podjęta jednogłośnie, 12 głosów „za”.
3)
Barbara Duda kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba.
Poinformowała, Ŝe w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba terenu osiedla Północ połoŜonego
w rejonie ul. Konopnickiej pomiędzy potokiem Bystrzyk a ul. Korczaka i Ks. Łagockiego w
Nowej Dębie i złoŜonymi do planu wnioskami właścicieli gruntów, jak i potrzebami w zakresie
celów publicznych, zachodzi konieczność dokonania zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba pod względem kierunków w
strukturze przestrzennej, oraz kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz
uŜytkowania terenów.
Jednocześnie wniosła o przyjęcie autopoprawki w projekcie uchwały polegającej na dopisaniu
w § 2 zwrotu „oznaczonych na załączniku graficznym linią koloru czerwonego i literami
ABCDEFGHIJKL „.
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował,
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było.
UCHWAŁA NR XXXVIII/347/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W
SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA NOWA DĘBA wraz z autopoprawką została podjęta przy 12 głosach „za”.
4)
Kolejno Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Nowa Dęba.
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Uzasadniając projekt powiedziała, Ŝe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nowa Dęba zostało uchwalone przez Radę Miejską w Nowej Dębie
uchwałą z dnia 15 kwietnia 2002 roku oraz zmienione uchwałą z dnia 23 listopada 2011 r.
Informacje zawarte w studium dotyczące uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania
przestrzennego wymagają zmian i dostosowania do aktualnych potrzeb. Obszar wskazany do
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Nowa Dęba objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu
górniczego „TARNOBRZEG II".
Odpowiadając na zapytanie Stanisława Skiminy dot. nazwy „Tarnobrzeg II” powiedziała, Ŝe
jest to część obszaru górniczego ustanowionego przez Urząd Górniczy, który swoim zasięgiem
obejmuje część gminy Nowa Dęba i część miasta Tarnobrzeg.
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował,
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było.
UCHWAŁA NR XXXVIII/348/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W
SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY NOWA DĘBA została podjęta jednogłośnie, 12 głosów „za”.
5) Mieczysław Nalepa Komendant StraŜy Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2013.
Następnie poinformował, Ŝe aktualnie zachodzi zatem potrzeba dokonania korekty w zadaniach
ujętych w Programie w taki sposób, aby móc prawidłowo wywiązać się z przyjętych
zobowiązań. Projekt uchwały zawiera zwiększenie środków finansowych na dofinansowanie do
kosztów podróŜy związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzaleŜnień w zamiejscowych
ośrodkach terapeutycznych, szkolenia oraz zmniejszenie kwoty na wynagrodzenia dla
członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej
Dębie
Helena Tłusta przewodnicząca Komisji Statutowo- Organizacyjnej Spraw Społecznych i Etyki
powiedziała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pytań nie było. UCHWAŁA NR XXXVIII/349/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ
DĘBIE W SPRAWIE ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 została
podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”).
6)
Ewa Rozenbajgier Kierownik referatu Spraw Komunalnych i Społecznych UMiG
przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
lokalu uŜytkowego. Poinformowała, Ŝe projekt dotyczy wyraŜenia zgody na najem na okres
pięciu lat lokalu uŜytkowego składającego się z pięciu pomieszczeń usytuowanych na parterze
budynku nr 3 przy ulicy Rzeszowskiej w Nowej Dębie, na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A.
na potrzeby centrali telefonicznej.
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował,
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było.
UCHWAŁA NR XXXVIII/350/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W
SPRAWIE WYRAśENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
LOKALU UśYTKOWEGO została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”).
7)
Leszek Mirowski Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej
Dębie przedstawił projekt uchwały RM w sprawie określenia warunków odpłatności oraz zasad
zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie doŜywiania.
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Poinformował, Ŝe proponowana uchwała została opracowana na podstawie przepisów ustawy
o pomocy społecznej oraz uchwały Rady Ministrów z 2013 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa
w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020.
Zgodnie z regulacjami prawnymi w tym zakresie uchwała daje moŜliwość objęcia pomocą w
formie posiłku równieŜ osób powyŜej kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z
przepisami ustawy o pomocy społecznej, które obecnie wynosi:
1) 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej (542 zł X 150%),
2) 684 zł dla rodziny (456 zł x 150%).
Kierownik wniósł o przyjęcie autopoprawki w § 6 projektu, poprzez wprowadzenie zapisu
„ z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r”.
Przewodniczący poddał zgłoszoną poprawkę pod głosowanie, która została przyjęta przy 12
głosach „za”, a następnie UCHWAŁA NR XXXVIII/351/2013 RADY MIEJSKIEJ W
NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW ODPŁATNOŚCI ORAZ
ZASAD ZWROTU WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W
ZAKRESIE DOśYWIANIA została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”).
8) Skarbnik Gminy Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie udzielenia w
2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.
Powiedziała, Ŝe uchwała dotyczy udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi
Tarnobrzeskiemu do wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn; „Remont oraz
przebudowa budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie budowa windy osobowej".
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Uwag i pytań nie było.
UCHWAŁA NR XXXVIII/352/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W
SPRAWIE UDZIELENIA W 2014 ROKU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI
TARNOBRZESKIEMU została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”).
Ad. 6.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzieliła ElŜbieta Gil Sekretarz Gminy. Poinformowała,
Ŝe w okresie między sesjami radny Marek Ostapko złoŜył interpelacje w sprawach:
02.12 2013 w spr. awarii oświetlenia na plantach i w Koziołku
02.12.2013 w spr. zimowego utrzymania Pl. Gryczmana,
07.12.2013 w spr. oblodzeń na plantach,
15.12.2013 w spr. obserwacji poziomu wody w zalewie,
16.12.2013 w spr. wyjaśnień dot. budowy ulicy Wczasowej w Nowej Dębie,
16.12.2013 w spr. rewitalizacji zalewu - dotyczy nawierzchni typu plazadur,
Sekretarz odczytała pominiętą na poprzedniej sesji odpowiedź na interpelację radnego z
29.10.20113 r. w spr. oświetlenia nad zalewem.
Poinformowała równieŜ o interpelacji złoŜonej przez Stanisława Skiminę w dniu 4 grudnia
2013 r. w sprawie przykrycia korytek odwadniających na przystanku autobusowym przy
drodze powiatowej Jadachy-Ocice, która została przekazana do Starostwa Powiatowego.
Ad. 7.
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali;
Janina Lubera w imieniu mieszkańców budynku 110 przy ulicy Kościuszki zwróciła się w
sprawie opłat za energię cieplną. Powiedziała, Ŝe sprawa jest nadal nie rozwiązana, a termin
uiszczenia opłat upływa 31.12.br. Mieszkańcy nie uzyskali informacji na temat zasad
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naliczania opłat oraz inwentaryzacji budynku. Radna poruszyła równieŜ sprawę wymiany okien
w tym budynku. Mieszkańcy oczekują, aby po wcześniejszym rozeznaniu cen, wymiana
odbywała się wg najkorzystniejszych warunkach finansowych.
Prezes Kapusta powiedział, Ŝe przedsiębiorstwo nie wymieniało okien w tym budynku.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe w wyniku zapytania ocenę, UMiG do wymiany okien wyłonił
nowodębską firmę ELTEX. Do chwili obecnej nie wpłynęła Ŝadna uwaga co do ceny, bądź
jakości usługi.
W sprawie opłat za ciepło Burmistrz Wiesław Ordon odpowiedział, Ŝe planowane jest wspólne
posiedzenie mieszkańców wraz z komisją gospodarki przestrzennej i inwestycji, gdzie trudne
sprawy związane z funkcjonowaniem budynku zostaną omówione. Wyznaczony termin nie
jest restrykcyjny, gdyŜ sprawa jest w toku.
Przewodniczący komisji Tomasz Gazda powiedział, Ŝe w I dekadzie stycznia poda informację
w sprawie terminu posiedzenia komisji.
Kazimierz Skimina zwrócił się do burmistrza o przywrócenie do stanu uŜywalności ulicy
Długiej.
Stanisław Skimina zgłosił, Ŝe podczas prac rozbiórkowych na wiadukcie, została uszkodzona
droga na Zagumniu w Chmielowie.
Poinformował równieŜ, Ŝe podczas rozwoŜenia pojemników na odpady, wystąpiły problemy
związane z brakiem numerów na posesjach.
Maria Mroczek zwróciła się do prezesa PGKiM o naleŜyte i stałe utrzymywanie czystości
pergoli śmietnikowej przy budynku nr 6 na ul. Jana Pawła II, z której korzystają mieszkańcy
sześciu budynków mieszkalnych.
W kolejnej sprawie radna zabrała głos w sprawie rewitalizacji terenu zalewu w Nowej Dębie i
zadała pytanie, czy realizacja tego zadania odbywa się prawidłowo. Nadmieniła, Ŝe temat ten
został w złym świetle przedstawiony na stronie administrowanej przez radnego M.Ostapko.
Tomasz Licak odparł, Ŝe nie jest autorem tej publikacji. Radni oczekują, Ŝe sprawą zajmie się
właściwa komisja rady, po uprzedniej wizji tego terenu.
Przewodniczący obrad ogłosił, Ŝe sesja poświęcona uchwaleniu budŜetu na 2014 rok odbędzie
się 29 stycznia 2014r.
Następnie Wojciech Serafin poinformował Radę w sprawie korespondencji jaką otrzymał od
mieszkańca Nowej Dęby Pana Pawła Grzędy. W dniu 12 listopada 2013 r. otrzymał pismo
skierowane do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ( do wiadomości Przewodniczącego
RM) w sprawie zwołania posiedzenia komisji z jego udziałem celem przedstawienia
wątpliwości w związku z podejrzeniem uszczuplenia mienia Gminy Nowa Dęba o znacznej
wartości podczas przeprowadzenia inwestycji pn. „Przebudowa Placu mjr. Gryczmana wraz z
zagospodarowaniem placu przy budynku SOK i terenu Koziołka Matołka w Nowej Dębie.
Następnie Wojciech Serafin poinformował, Ŝe w odpowiedzi na ten wniosek pismem z dnia
21.11.2013r. w porozumieniu z Przewodniczącym komisji Jane Flisem, pan Paweł Grzęda w
formie pisemnej został poproszony o przedstawienie bliŜszych informacji na temat zgłoszonych
wątpliwości tj. na czym opiera swoje podejrzenia, ze doszło do uszczuplenia mienia Gminy
Nowa Dęba, w oparciu o jakie dane szacuje, Ŝe doszło do uszczuplenia mienia Gminy Nowa
Dęba o znacznej wartości oraz na jaką kwotę szacuje uszczuplenie mienia Gminy Nowa Dęba.
Po otrzymaniu informacji, wniosek miał być przedstawiony na sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący poinformował, Ŝe do dnia dzisiejszego nie wpłynęła odpowiedź na pismo.
Następnie w dniu 23 grudnia 2013 r. na adresy prywatne członków komisji oraz
Przewodniczącego RM wpłynęło kolejne pismo p. Pawła Grzędy w sprawie bezzwłocznego
zwołania posiedzenia komisji rewizyjnej w sprawie licznych nieprawidłowości, które mają
miejsce na inwestycjach gminnych. W związku z tym, Ŝe w piśmie Pan Grzęda powołał się na
sankcje groŜące przewodniczącemu (wynikające z przepisów kodeksu karnego) w przypadku
odstąpienia od dopełnienia swoich obowiązków wobec czego, przewodniczący Wojciech
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Serafin informuje Radę, iŜ zamierza skierować powiadomienie do Prokuratury Rejonowej w
Tarnobrzegu w tej sprawie, licząc na obiektywne i jednoznaczne wyjaśnienie kwestii zarzutów.
O godz. 14 50 na obrady przybył radny Marian Tomczyk – obecnych 13 radnych.
Po odczytaniu pisma Pawła Grzędy głos zabrał burmistrz Wiesław Ordon, który chcąc uciąć
wszelkie spekulacje na ten temat, poprosił radnych o wyraŜenie Przewodniczącemu Rady
Miejskiej zgody na powiadomienie prokuratury, iŜ na podstawie pism skierowanych do
Przewodniczącego Rady i członków Komisji Rewizyjnej, moŜna podejrzewać iŜ pan Paweł
Grzęda posiada informacje nt. domniemanych nieprawidłowości na realizowanych
inwestycjach gminnych, które mogą mieć charakter karny.
Wszyscy radni jednogłośnie (13 „za”) poparli prośbę Burmistrza i wniosek Przewodniczącego.
Następnie Burmistrz przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. Treść stanowiska burmistrza
zawarta jest w załączniku nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Komisji rewizyjnej Jan Flis powiedział, Ŝe pismo P. Grzędy odbiera jako
szantaŜ wobec komisji. Dodał, Ŝe organami właściwymi do zbadania tego typu sprawy jest
Prokuratura.
W związku z kończącym się 2013 rokiem Przewodniczący złoŜył wszystkim serdeczne
Ŝyczenia Noworoczne.
Ad. 8.
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący obrad Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie
XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin
Protokół sporządziła:
ElŜbieta Goclan
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