
P R O T O K Ó Ł  Nr XXXIX/2014 
z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 29 stycznia 2014 r. 
 
 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Nowej Dębie i trwała od godz. 1400  do godz. 1820. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. 
Radny nieobecny – Wojciech Serafin. 
Do godz. 14 30 w sesji nie uczestniczył radny Andrzej Durtka. 
Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, mieszkańcy miasta i gminy oraz pracownicy 
UMiG, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu. 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2014, 
2) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014, 
3) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – zakup 

aparatury i sprzętu medycznego, 
4) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,  
5) przyjęcia do realizacji w 2014 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu, 
6) zaciągnięcia w 2014 roku kredytu długoterminowego, 
7) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, 
8) Uchwała BudŜetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2014, 

a. odczytanie projektu uchwały budŜetowej, 
b. odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej, 
c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budŜetowej, 
d. dyskusja nad projektem budŜetu, 
e. głosowanie. 

4. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miejskiej.  
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
6. Zapytania i wnioski mieszkańców.    
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
9)  wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy (kiosk), 
10)  wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy (reklama), 
11)  wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości. 

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2013 rok. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne wnioski i informacje. 
11. 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. 13 radnych.  
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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 
dwóch  projektów uchwał w sprawach: 
1) zmiany w uchwale dotyczącej udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi 
Tarnobrzeskiemu, 
2) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu przy ul. Leśnej w Nowej Dębie. 
Następnie krótko uzasadniła wniosek oraz dodała, Ŝe wnoszone projekty uzyskały pozytywne 
opinie właściwych komisji RM. 
Przewodnicząca obrad poddała zgłoszone wnioski pod głosowanie w wyniku którego radni 
jednogłośnie -13 „za” przyjęli poprawkę do porządku obrad w pkt.7 poprzez wprowadzenie 
ppkt.12) i 13).  
Innych wniosków nie zgłoszono, obrady sesji przebiegały według ustalonego programu. 
 
Ad.  3. 
Podjęcie uchwał: 
1)   Mieczysław Nalepa Komendant StraŜy Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2014. W uzasadnieniu poinformował, Ŝe Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2014 opracowany został w oparciu o ustawę o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą prowadzenie działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych naleŜy do zadań 
własnych gminy. Poinformował, Ŝe realizacja zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych prowadzona będzie zgodnie z priorytetami określonymi w załączniku 
do niniejszej uchwały w szczególności poprzez: 
1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, 
2. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym tworzenie 
warunków do organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy, 
3. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych, 
4. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy. 
Następnie szczegółowo poinformował nt propozycji podziału środków na realizację Programu 
oraz dodał, Ŝe rozdysponowana została kwota w wysokości 245 tys. zł.  
Helena Tłusta Przewodnicząca komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformowała, Ŝe projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.  
Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014  została przyjęta przez Radę przy 13 
głosach „za”. 
 
2)   Kolejno Komendant StraŜy Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 
Następnie poinformował, Ŝe Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany 
w oparciu o ustawę z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Z ustawy  wynika między innymi, 
Ŝe przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki 
społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, natomiast  realizacja zadań 
prowadzona będzie zgodnie z priorytetami określonymi w załączniku do uchwały. 
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Helena Tłusta Przewodnicząca komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformowała, Ŝe projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.  
Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXIX/354/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKO MANII NA 
ROK 2014 została przyjęta przy 13 głosach „za”. 
 
3)   Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – zakup aparatury i sprzętu 
medycznego. 
Następnie poinformowała, Ŝe  SPZ ZOZ w Nowej Dębie wystąpił z wnioskiem o udzieleniu 
przez Gminę Nowa Dęba dotacji na zakupy inwestycyjne. Dodała, Ŝe  taką moŜliwość 
przewidują przepisy ustawy o działalności leczniczej. Kontynuując dotychczasową pomoc dla 
szpitala w Nowej Dębie, proponuje się udzielenie w br. wsparcia w wysokości 120.000,- zł. 
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXIX/355/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE 
UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ DLA SPZ ZOZ W NOWEJ D ĘBIE NA ZAKUPY 
INWESTYCYJNE – ZAKUP APARATURY I SPRZ ĘTU MEDYCZNEGO  została podjęta 
jednogłośnie – 13 głosów „za”. 
 
4)   Następnie Komendant StraŜy Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania 
środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.  
W uzasadnieniu poinformował, Ŝe Komenda Miejska Policji zwróciła się z prośbą  o udzielenie 
wsparcia finansowego na działalność Komisariatu Policji w Nowej Dębie. Dodał, Ŝe ustawa o 
samorządzie gminnym stanowi, Ŝe zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty naleŜy do zadań 
własnych gminy. Mając na względzie bezpieczeństwo funkcjonowania i Ŝycia mieszkańców 
Miasta i Gminy Nowa Dęba, proponuje się przekazanie z budŜetu kwoty 7000 zł  na zakup 
paliwa do samochodów słuŜbowych będących na wyposaŜeniu Komisariatu 
Policji w Nowej Dębie. 
Przewodniczący komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Marek Ostapko kwotę dofinansowania określił jako „jałmuŜnę”. W swoim wystąpieniu 
nawiązał do sprawy budowy komisariatu w Nowej Dębie sprzed kilku lat, gdzie gmina nie 
przystąpiła do współpracy w sprawie realizacji tej inwestycji. Radny powiedział, Ŝe budynek 
moŜna było zlokalizować w innym niŜ dotychczas miejscu, a teren na którym aktualnie mieści 
się komisariat zbyć w drodze przetargu na inny cel. Pozyskane w ten sposób środki finansowe 
moŜna byłoby przeznaczyć jako wkład gminy w budowę nowej siedziby dla Policji. Radny 
dodał, Ŝe szansa została zaprzepaszczona i moŜe się juŜ nie powtórzyć. 
Przewodnicząca obrad zwróciła uwagę, Ŝe sprawa nie ma związku z projektem uchwały i za 
właściwe uwaŜa przeniesienie dyskusji na posiedzenie właściwej komisji RM. 
Innych głosów nie było. 
O godz. 14 30 na obrady przybył Andrzej Durtka – obecnych 14 radnych. 
UCHWAŁA NR XXXIX/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE 
PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ 
POLICJI W RZESZOWIE  została przyjęta przy 12 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 1 
„wstrzymującym się”. 
 
5)      Sekretarz Gminy ElŜbieta Gil przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia do 
realizacji w 2014 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu. Następnie wyjaśniła, 
Ŝe projekt dotyczy przyjęcia do realizacji przez Gminę Nowa Dęba od Powiatu Tarnobrzeskiego 
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prowadzenia zadania  publicznego pn. „Budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin” w 
pasie drogi powiatowej relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska. Dodała, Ŝe przyjęcie 
zadania, nastąpi na mocy porozumienia regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia 
finansowe.  
Przewodniczący komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
Ŝe komisja równieŜ pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXIX/357/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE 
PRZYJĘCIA DO REALIZACJI W 2014 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO Z  
ZAKRESU WŁA ŚCIWO ŚCI POWIATU została podjęta jednogłośnie ( 14 głosów „za”). 
 
6)    Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2014 
roku kredytu długoterminowego. W uzasadnieniu poinformowała, Ŝe w celu prawidłowej 
realizacji budŜetu, burmistrz wnosi o podjęcie uchwały o zaciągnięciu kredytu na kwotę 
planowanych w budŜecie spłatę rat wcześniej zaciągniętych poŜyczek i kredytów. Dodała, Ŝe 
zaciągnięcie planowanego kredytu nastąpi z chwilą uzyskania pozytywnej opinii RIO w 
Rzeszowie o moŜliwości jego spłaty oraz po wyborze banku w trybie ustawy prawo zamówień 
publicznych. Skarbnik wyjaśniła, Ŝe uruchomienie kredytu nastąpi tylko wtedy, gdy zaistnieje 
taka konieczność oraz, Ŝe planowane raty spłat kredytu ujęte są w WPF Gminy Nowa Dęba na 
lata 2014 - 2025. 
Przewodniczący komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXIX/358/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE 
ZACI ĄGNIĘCIA W  2014 ROKU KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO  
została przyjęta przy 11 głosach „za”, 3 „przeciw”. 
 
7)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Nowa Dęba. W ramach objaśnień poinformowała, Ŝe  wieloletnia prognoza 
finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy przez jej 
organy, mieszkańców, instytucje finansowe oraz organy nadzoru. W 2014 roku przyjęto 
planowane dochody własne  w kwocie 54.556.686,-zł, stanowią kwotę bazową do osiągnięcia 
dochodów w latach 2015-2025.  Średnio dochody budŜetowe w stosunku do planu 2014 roku 
rosną o 2% w kaŜdym roku budŜetowym. Wydatki budŜetowe w 2014 r. zaplanowano na kwotę 
54.556.686,-zł.  W 2014 roku zaplanowano wydatki niŜsze niŜ w 2013 r. w związku z mniejszą 
kwotą prognozowanych wydatków majątkowych. Dodała, Ŝe w kolejnych latach wydatki rosną 
średnio o 2% w kaŜdym roku budŜetowym. W latach 2014-2025 Gmina nie planuje udzielać 
Ŝadnych poręczeń ani gwarancji. Dalej Skarbnik omówiła wydatki bieŜące gminy. Powiedziała, 
Ŝe w roku 2014 planuje się budŜet zrównowaŜony, bez deficytu. Kredyty i poŜyczki planowane 
do zaciągnięcia związane są ze spłatą rat kredytów i poŜyczek wcześniej zaciągniętych przez 
Gminę Nowa Dęba. W 2015 roku i w latach kolejnych objętych prognozą planuje się nadwyŜkę 
budŜetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w 
latach ubiegłych. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat juŜ 
zaciągniętych kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w oparciu o podpisane umowy oraz 
planowane do zaciągnięcia kredyty w 2014 r. Kwota 3.673.275,-zł to wysokość planowanych 
spłat rat kredytów i poŜyczek w 2014 roku. Skarbnik wyjaśniła równieŜ zasadę długu oraz 
powiedziała, Ŝe przyjmuje się, iŜ dług finansowany będzie z dochodów własnych gminy. 
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Przewodniczący komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXIX/359/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY N OWA DĘBA 
została przyjęta przy 11 głosach „za”, 3 „przeciw”. 
 
8)   a) Skarbnik Gminy A. Furgał przedstawiła projekt uchwały BudŜetowej Gminy Nowa Dęba 
na rok 2014. W ramach objaśnień do projektu uchwały budŜetowej poinformowała, Ŝe na rok 
2014 ustalone zostały dochody budŜetu w łącznej kwocie 54.556.686,-zł, w tym dochody 
bieŜące - 50.931.686,-zł. natomiast dochody majątkowe w wysokości 3.625.000,-zł. Wydatki 
budŜetu na rok 2014 ustalone zostały w łącznej kwocie 54.556.686,-zł z tego wydatki bieŜące w 
kwocie - 48.739.609,-zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie - 5.817.077,-zł.  
Prezentując projekt uchwały budŜetowej Skarbnik szczegółowo przedstawiła plan dochodów i 
wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej.   
Następnie poinformowała Radę o zmianach w uchwale budŜetowej w stosunku do projektu 
budŜetu, gdzie ogółem zwiększono dochody o kwotę 1.078.294,-zł. oraz wydatki o tę samą 
kwotę, po czym szczegółowo poinformowała o wprowadzonych zmianach, które stanowią 
załącznik do uchwały. 
b)   Następnie Skarbnik przedstawiła opinie komisji stałych do projektu budŜetu oraz stanowisko 
Komisji BudŜetowej w sprawie projektu budŜetu Gminy Nowa Dęba na 2014 rok. 
Poinformowała, Ŝe komisje jedynie sugerowały realizację wydatków w poszczególnych 
zadaniach nie składając konstruktywnych wniosków. 
Uchwała BudŜetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2014 została pozytywnie zaopiniowana przez 
wszystkie komisje stałe RM. 
c)  Skarbnik zapoznała równieŜ Radę z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłoŜonym projekcie uchwały budŜetowej na 2014 rok 
wyraŜonej w formie uchwały Nr XVI/338/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Skarbnik dodała, Ŝe 
uchwała budŜetowa doprecyzowana została o zapisy i uwagi wskazane przez organ nadzoru.  
Projekt uchwały budŜetowej Gminy Nowa Dęba na 2014 rok został zaopiniowany pozytywnie. 
d)    W dyskusji nad projektem uchwały budŜetowej głos zabrała radna Janina Lubera, która 
przedstawiła Stanowisko Klubu Radnych Ratusz w sprawie budŜetu na 2014 r. o poniŜszej treści:  
Przedstawiony przez burmistrza projekt budŜetu na rok 2014 zakłada poziom zadłuŜenia gminy w 
wysokości 22 101 515 zł. Zaplanowano zaciągnięcie kolejnego kredytu długoterminowego -  na 
kwotę 3,6 mln zł. Kolejny z kredytów jest zaciągany na płacenie wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań, czyli poŜyczek i kredytów, których obsługi gmina, w deficytowej pętli, nie jest juŜ w 
stanie spłacać z dochodów.  Kredyt spłaca kredyt, który spłaca kredyt!... i tak do 2025 r.! 
Powtórzmy sobie to, proszę Państwa, do 2025 roku! Przy nowym tzw. indywidualnym wskaźniku 
zadłuŜenia gminy, zdolność kredytowania inwestycji gminy w nadchodzących latach będzie 
automatycznie ograniczona. Nieszczęśliwie zbiega się to nową perspektywą finansowania 
projektów unijnych 2014 - 2020. Gmina pogrąŜona jest w stagnacji. Dochody własne 
zaplanowane w tegorocznym budŜecie są na podobnym poziomie jak dochody własne w roku 
ubiegłym. Czyli mimo wszystkich kosztownych inwestycji czy pseudo-inwestycji, wydany pieniądz 
nie pracuje na to, by przyciągnąć większy pieniądz. JeŜeli zestawimy ten fakt z warunkami spłat 
zobowiązań do 2025 roku, ograniczoną przez to zdolnością kredytową, stanem infrastruktury w 
mieście, spadkiem dzietności, rozmiarem emigracji, pogarszającą się sytuacją budŜetu państwa i 
związanym z tym zagroŜeniem pomniejszenia wszelkiego rodzaju subwencji wobec horendalnego 
wzrostu kosztów stałych, moŜna skonstatować, Ŝe przedłoŜony nam projekt budŜetu, jak i cała 
dotychczasowa polityka obozu "Naszego Samorządu", mimo wszystkich gładkich sformułowań, 
jak budŜet zrównowaŜony, budŜet,  tak naprawdę jest oderwany od rzeczywistości. Biorąc pod 
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uwagę zastrzeŜenia jak wyŜej, Klub Radnych Ratusz będzie głosował przeciw uchwale 
budŜetowej. 
Ryszard Rutyna wygłosił swoje stanowisko w sprawie szkoły w Chmielowie. Zwrócił uwagę, Ŝe 
Zespół Szkół w tym sołectwie jest jedyną szkołą w gminie, która utrzymuje się ze środków 
subwencji oświatowej, jest równieŜ w gronie nielicznych placówek, które nie posiadają 
własnego obiektu sportowego, w tym profesjonalnej sali sportowej. Istniejąca sala nie jest 
przystosowana do rozgrywek sportowych, ponadto nieustannie wymaga remontów, gdyŜ 
podobnie jak cały obiekt liczy sobie kilkadziesiąt lat. Radny poinformował o oczekiwaniach 
mieszkańców w tej sprawie, młodzieŜ z Chmielowa wykupuje godziny w halach sportowych w 
Tarnobrzegu. Zwrócił uwagę, Ŝe rodzice zapisują dzieci do przedszkoli w Tarnobrzegu, gdyŜ nie 
widzą perspektyw dla swoich dzieci w miejscu zamieszkania.  Następnie podziękował tym, 
którzy poparli zapis w projekcie uchwały budŜetowej, gdzie ujęte zostało to zadanie. 
Skarbnik Gm. Alicja Furgał odnosząc się do wygłoszonego stanowiska klubu Ratusz przyznała, 
Ŝe dochody budŜetu gminy są na zbliŜonym poziomie do roku ubiegłego i stwierdziła, Ŝe po 
części to Rada ustala plan dochodów. Powiedziała, Ŝe w trosce o społeczeństwo gminy, burmistrz 
nie wnioskował o wzrost podatków w bieŜącym roku. W trakcie wypowiedzi mówiła o 
chmielowskiej strefie ekonomicznej do rozwoju której, w bardzo znaczący sposób przyczynił się 
samorząd, co w kolejnych latach przekładać się będzie na wzrost dochodów. Nadmieniła o 
powstawaniu nowych hal produkcyjnych, wzroście zatrudnienia, budowie infrastruktury 
towarzyszącej, co w efekcie wpływa na oŜywienie gospodarcze gminy. Ustosunkowując się  do 
sprawy kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań powiedziała, Ŝe 
kaŜdorazowo występując z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej o opinię w sprawie 
moŜliwości spłaty wnioskowanych kredytów, organ nadzoru finansowego dokonuje analizy 
takiej moŜliwości w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. Analizując terminy oraz 
wielkość przypadających do spłaty kwot RIO stwierdza, Ŝe nie zostały naruszone ustawowe 
ograniczenia zaciągania zobowiązań, gdyŜ spłaty nie przekroczą 15% dochodów budŜetu, a 
łączna kwota długu na koniec roku budŜetowego nie przekroczy 60% dochodów danego roku. 
Skarbnik zwróciła jednocześnie uwagę, Ŝe kwota długu systematycznie się zmniejsza, co 
obrazuje Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Dęba. Alicja Furgał ustosunkowała się 
do głosu Ryszarda Rutyny wskazując na dotychczas zrealizowane i będące w trakcie wykonania 
inwestycje oświatowe.  Wybudowano boisko Orlik, w szkole równieŜ uległa poprawie 
infrastruktura, co dotyczy takŜe  Sali. Wspomniała o drogach w sołectwie oraz wskazała na 
rozwój strefy. 
Z-ca burmistrza Zygmunt śołądź takŜe wskazał na działania gminy o charakterze prorozwojo-
wym oraz proinwestycyjnym. BudŜet na 2014 rok jest zrównowaŜony, rozwojowy i nie 
przewiduje deficytu. Działania planowane na przyszłość będą kontynuacją rozpoczętych 
wcześniej. Działania prorozwojowe, które są przewidziane do realizacji w najbliŜszych latach 
otwierają  moŜliwości zakresie pozyskiwania nowych terenów inwestycyjnych, terenów pod 
rozwój budownictwa mieszkalnego poprzez zmianę studium uwarunkowań i dokumentów 
planistycznych, budowy kanalizacji, remontów infrastruktury wodno- kanalizacyjnej oraz 
przygotowują gminę do kolejnej perspektywy finansowej. 
Janina Lubera wyraziła niezadowolenie z nieobecności burmistrza Wiesława Ordona, a odnosząc 
się do wypowiedzi z-cy burmistrza stwierdziła, Ŝe wysokość zaplanowanych w budŜecie 
środków na rozwój obydwu stref ekonomicznych nie wskazuje na ich rozwój. Powiedziała, Ŝe 
budŜet zrównowaŜony jest pojęciem technicznym, co nie powinno być powodem do 
zadowolenia. Dodała, Ŝe zadowalającą byłaby nadwyŜka budŜetowa, co umoŜliwiłoby gminie 
schodzenie z zadłuŜenia. 
Przewodniczący klubu Ratusz Marek Ostapko uwaŜa, Ŝe zadłuŜenie gminy uniemoŜliwi rozwój 
gminy, moŜe równieŜ zawaŜyć na utrzymaniu płynności finansowej gminy oraz realizacji zadań 
bieŜących. UwaŜa, Ŝe Gmina nie będzie mogła sięgnąć po środki unijne z uwagi na konieczność 
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spłaty ogromnego zadłuŜenia oraz powiedział, Ŝe ten budŜet to zapowiedź czekającego nas 
kryzysu. Dalej radny pytał kto spłaci olbrzymie zadłuŜenie Gminy, skoro miasto się wyludnia i 
radykalnie spada poziom dzietności. UwaŜa, Ŝe cięŜar długów spadnie na najbiedniejszych czyli 
emerytów i ludzi zmuszonych do korzystania z usług opieki społecznej oraz na kolejne kadencje 
samorządu dodał teŜ, Ŝe dla ludzi młodych nie ma szans i perspektyw. Dalej wymienił zadania, 
które czekają gminę w zakresie przygotowania terenów pod rozwój gospodarczy, inwestycje 
przemysłowe, tereny mieszkaniowe, budowa kanalizacji sanitarnej, burzowej, naprawa nowej 
sieci, odnowa bazy sprzętowej PGKiM, remonty i budowa infrastruktury drogowej, chodniki, 
modernizacja oczyszczalni ścieków, uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe                                                                                                       
.  Podkreślił, Ŝe przez 8 ostatnich lat oddano teren pod jeden blok mieszkalny.  
W gminie ubywa ludzi młodych i uwaŜa, Ŝe spłatą zadłuŜenia zostaną obciąŜeni ludzie starsi. 
Inwestycję  na plantach oraz ogrodzie Koziołek określił jako kicz i fuszerka oraz zadał pytanie, 
czy to było najbardziej potrzebne. Dodał, Ŝe jest to bubel, który oszpecił miasto. Nawiązał 
równieŜ do inwestycji „nad zalewem”, którą poddał ostrej krytyce wskazując na zauwaŜone 
usterki i nieprawidłowości przy jej realizacji. UwaŜa, Ŝe zmarnowana została dziejowa szansa, 
którą miał burmistrz i jego samorząd poprzez moŜliwość skorzystania z duŜej ilości środków z 
UE. Radnych „Naszego samorządu” nazwał wiernymi Ŝołnierzami swojego wodza, a szkodliwa 
polityka Burmistrza, który dysponował olbrzymim kapitałem doprowadziła do zmarnowania 
tych środków na rzeczy niepotrzebne i odpuszczenie priorytetów. Politykę władz nazwał 
lekkomyślną i szkodliwą i będzie głosował przeciw takiemu budŜetowi. 
Alicja Furgał odnosząc się do słów krytyki radnego zapytała co rani Ratusza robili na komisjach, 
kiedy trwały pace nad projektem budŜetu. Dodała, Ŝe Ratusz nie wniósł ani jednego 
konstruktywnego wniosku oraz powiedziała, Ŝe klub mówi ciągle to samo. Powiedziała równieŜ, 
Ŝe nie ma informacji jakoby dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na rewitalizację miasta miała 
nie wpłynąć i stwierdziła, Ŝe klub  Ratusz robi szum medialny wokół tej sprawy. UwaŜa Ŝe radni 
Ratusza nie mają podstaw do dyskusji publicznej i dodała, Ŝe radni klubu nie pracowali na 
komisjach nad projektem i uwaŜa przez ostatnie 4 lata  nic konstruktywnego nie wnieśli do 
budŜetu. 
Krzysztof Sałek nawiązał do wypowiedzi radnych Ratusza do WPF i stwierdził, Ŝe konstrukcja 
Prognozy jest opisana w ustawie o finansach publicznych. UwaŜa, Ŝe pesymizm klubu jest 
niczym nie uzasadniony, krytykę odbiera jako działania polityczne w roku wyborczym, wyraził 
nadzieję Ŝe odbiór budŜetu przez społeczeństwo będzie rzeczowy i merytoryczny, a nie odbędzie 
się przez pryzmat zawiści i zazdrości. 
Zygmunt śołądź wypowiedzi przedstawicieli klubu określił jako demagogię. Nawiązał do 
wskaźników demograficznych, które kształtują obecną sytuację naszego społeczeństwa. 
Opuszczanie Nowej Dęby przez młodych nie jest przypadłością tylko naszej gminy, ale trendem 
ogólnopolskim.  Powiedział, Ŝe w wypowiedziach Ratusza jest duŜo nieścisłości, a nawet 
nieprawdy. Rada aktualnie pracuje nad Strategią rozwoju miasta, gdzie Ratusz jest nieobecny, a 
jest to właściwe pole do dyskusji i przedstawiania swoich pomysłów. Trwają równieŜ prace nad 
Strategią rozwiązywania problemów społecznych, w których radni Ratusza równieŜ nie 
uczestniczą i zapytał jak Ratusz chce pomóc temu społeczeństwu.  
Janina Lubera w nawiązaniu do słów Krzysztofa Sałka przytoczyła kwoty rat kredytów i 
poŜyczek przypadających do spłaty w najbliŜszych latach i dodała, Ŝe obsługa tego zadłuŜenia w 
2014 r. wynosić będzie 700 tys. zł. Radna ustosunkowała się takŜe do wypowiedzi z-cy 
burmistrza. 
Marek Ostapko odpowiadając na uwagi, Ŝe nie uczestniczył w pracach nad budŜetem 
powiedział, iŜ składał propozycje, jednakŜe nie zostały one uwzględnione. 
Krzysztof Sałek przypomniał, Ŝe Rada np. poparła inicjatywę Ratusza w sprawie budowy 
miasteczka ruchu drogowego, która to propozycja do dnia dzisiejszego nie została zrealizowana. 
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W toku dalszej dyskusji burmistrz Z. śołądź odpierał zarzuty opozycji dotyczące budŜetu na 
2014 r. wskazując, Ŝe działania nakierowane są na rozwój całej gminy, nie tylko miasta. 
Skarbnik Gminy odnosząc się do uwag klubu dotyczących dróg w strefie przypomniała, Ŝe 
zostały one przejęte przed dwoma laty i nie moŜna oczekiwać, Ŝe w ciągu tego okresu ta 
infrastruktura zostanie odbudowana. Skarbnik wspomniała o planach modernizacji ulicy 
Kościuszki wspólnie z Powiatem oraz stwierdziła, Ŝe określenie, iŜ w gminie nic się robi jest 
bardzo krzywdzące. 
Podsumowując dyskusję przewodnicząca Maria Mroczek powiedziała, Ŝe kaŜdy ma prawo do 
krytyki. Zwróciła uwagę, Ŝe radni Ratusza niejednokrotnie nie uczestniczą w pracach Rady bądź 
poprzez nieobecność, bądź nie wypowiadając się w sprawach. Określenie przez 
przewodniczącego klubu wiernymi Ŝołnierzami swojego wodza i Ŝołnierzykami burmistrza uwaŜa 
za obraźliwe. Powiedziała, Ŝe wizerunek miasta zaleŜy od decyzji RM i nie mówi się o wielu 
waŜnych kwestiach, które Rada podejmowała na przestrzeni mijającej kadencji. Przewodnicząca 
zaliczyła do nich między innymi „uratowanie” małych szkół przed likwidacją. Zwracając się do 
klubu Ratusz powiedziała; krytykujcie i wnoście nowe pomysły. 
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji przewodnicząca obrad poddała projekt pod głosowanie w 
wyniku którego, UCHWAŁA BUD śETOWA GMINY NOWA D ĘBA NA 2014 ROK NR 
XXXIX/360/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE została podjęta przy 11 głosach 
„za” i 3 „przeciw”. 
Przewodnicząca Maria Mroczek złoŜyła wyrazy podziękowania Skarbnikowi Gminy, 
Burmistrzowi, pracownikom urzędu oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach nad 
budŜetem, a następnie Ŝyczyła pomyślnej jego realizacji. 
O  godz. 16 20 Przewodnicząca ogłosiła 20 min. przerwy w obradach. 
O  godz. 16 40 obrady zostały wznowione. 
 
Ad.  4. 
Przewodnicząca obrad zwróciła się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu z XXXVII 
sesji z dnia 27 listopada 2013 r.  Następnie zapytała, czy są uwagi do protokołu z XXXVIII sesji 
z 30 grudnia 2013r 
Uwag nie zgłoszono.  
Obydwa protokoły zostały przyjęte przy 14 głosach „za”. 
 
Ad.  5. 
W związku z nieobecnością burmistrza Wiesława Ordona, sprawozdanie z działalności 
burmistrza Miasta i Gmin oraz jednostek organizacyjnych Gminy między sesjami tj. za okres od 
21 grudnia 2013 do 24 stycznia 2014 roku przedstawiła ElŜbieta Gil Sekretarz Gminy. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Przewodnicząca zwróciła się do radnych o zadawanie pytań w związku ze złoŜoną informacją;  
Radny Stanisław Skimina zwrócił się o szerszą informację w sprawach; 
- ustaleń konwentu wójtów i burmistrzów w Starostwie Powiatowym poświęconym realizacji 
wspólnych inwestycji drogowych w 2014 roku, 
- rozstrzygnięcia konkursu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowa Dęba i 
przyznanych dotacji, 
- ilości dzieci objętych rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. „wyprawka szkolna”. 
Marek Ostapko zwrócił się o informację w sprawie kosztów związanych z administrowaniem 
poczekalni dworcowej PKS. 
Ryszard Rutyna zapytał w sprawie odśnieŜania chodnika przy drodze powiatowej w Chmielowie 
w kierunku cmentarza, 
- kosztów organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowej Dębie. 
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Marian Tomczyk zapytał w sprawie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 
2013 r. 
odpowiedzi na zapytania udzielił z-ca burmistrza Zygmunt śołądź. 
 
Ad.  6. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrał mieszkaniec Nowej Dęby Przemysław 
Maćkowiak. W swojej wypowiedzi nawiązał do posiedzenia komisji gospodarki przestrzennej i 
inwestycji, która odbyła się w budynku Kościuszki 110. Nadmienił, Ŝe podczas posiedzenia 
mieszkańcy podzielili się swoimi wątpliwościami co do wysokości naliczonych rachunków oraz 
na temat niegospodarności w zarządzaniu budynkiem z burmistrzem i zarządcą bloku, czyli 
przedstawicielami Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Przemysław 
Maćkowiak powiedział, Ŝe  od czerwca 2013 roku mieszkańcy walczą o prawidłowe naliczenie 
opłat za c.o. i ciepłą wodę. Na początku nie mogli uzyskać dostępu do  dokumentacji wg której 
wyliczone zostały koszty, jak równieŜ UMiG i PGKiM nie udostępnił mieszkańcom informacji 
nt sposobu obliczania tych kosztów. Podejrzewając powaŜne naduŜycia, mieszkańcy złoŜyli w 
prokuraturze rejonowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciw PGKiM. 
Następnie P. Maćkowiak wręczył wszystkim radnym pisemną odpowiedź jaka nadeszła z 
Prokuratury, która  w październiku 2013 r. umorzyła postępowanie nie dopatrując  się 
przestępstwa, jednakŜe prokurator w piśmie do Burmistrza wniósł o wyjaśnienie okoliczności 
nieprawidłowo naliczonych opłat. W związku z tym, Ŝe do dnia dzisiejszego burmistrz nie 
wywiązał się z tego nakazu, p. Maćkowiak zwrócił się o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku 
do osób odpowiedzialnych za ten stan. 
Zygmunt śołądź poinformował, Ŝe burmistrz wstrzymał dopłaty za 2012 r. i zlecił wykonanie 
nowej inwentaryzacja budynku do celów wyliczenia kosztów c.o. na podstawie której, na nowo 
zostaną naliczone koszty ogrzewania budynku 110. 
Dalej z-ca odpowiedział na zapytanie p. Maćkowiaka dotyczące monitoringu budynku i 
zapewnił, Ŝe obraz jest nagrywany u dostawce usługi, a w niedługim czasie będzie podgląd w 
StraŜy Miejskiej. 
Przewodniczący komisji Tomasz Gazda dodał, Ŝe burmistrz w najbliŜszym czasie zajmie się 
sprawą regulaminu budynku.  
 
Ad.  7. 
Podjęcie uchwał c.d: 
 
9)   Barbara Duda kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy. 
Uzasadniając poinformowała, Ŝe projekt dotyczy wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierŜawy część działki  o pow. 20 m2 połoŜonej w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej, na 
której znajduje się kiosk handlowy Sebastiana Wierzbickiego. Dodała, Ŝe uchwała określa okres 
obowiązywania umowy do 31 grudnia 2018 r.  
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXIX/361/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
WYRAśENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIER śAWY  została 
przyjęta przy 14 głosach „za”. 
 
10)  Następnie Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy. 



10 
 

Wyjaśniła, Ŝe projekt dotyczy wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierŜawy części 
nieruchomości połoŜonej w Nowej Dębie przy skrzyŜowaniu ulic Słowackiego i Rzeszowskiej 
dla  Zbigniewa Pietruszki zam. Kolbuszowa z przeznaczeniem pod ustawienie reklamy. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXIX/362/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
WYRAśENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIER śAWY  została 
przyjęta 14 głosami „za”. 
 
11)   Kolejno Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
nabycie nieruchomości. Następnie wyjaśniła, Ŝe mieszkaniec soł Tarnowska Wola zwrócił się z 
prośbą o wykupienie przez Gminę Nowa Dęba części działki nr 5 połoŜonej w Tarnowskiej 
Woli, przez którą przebiega droga łącząca Tarnowską Wolę z Rozalinem, a z której korzystają 
mieszkańcy obu miejscowości. Dodała, Ŝe po dokonaniu pomiarów w terenie stwierdzono, Ŝe 
droga przebiega takŜe przez części działek nr 6, 7, 8 stanowiących własność osób prywatnych. 
W związku z tym na podstawie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Nowa Dęba dokonano z urzędu podziału przedmiotowych działek w celu 
ich wykupu i uregulowania stanu prawnego drogi. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXIX/363/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
WYRAśENIA ZGODY NA NABYCIE NIERUCHOMO ŚCI została podjęta jednogłośnie - 
14 głosów „za”. 
 
12)     Skarbnik Gminy A. Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale 
dotyczącej udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.  
W uzasadnieniu poinformowała, Ŝe 30.12.2013r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej powiatowi tarnobrzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. Remont oraz przebudowa budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 4 w 
Nowej Dębie – budowa windy osobowej. Obecnie Starostwo zwróciło się z prośbą o 
doprecyzowanie nazwy zadania poprzez dodanie, Ŝe winda ta będzie realizowana w budynku, 
gdzie znajduje się ich jednostka organizacyjna tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 
Przewodniczący komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXIX/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
ZMIANY W UCHWALE DOTYCZ ĄCEJ UDZIELENIA W 2014 ROKU POMOCY 
FINANSOWEJ POWIATOWI TARNOBRZESKIEMU została podjęta 14 głosami „za”. 
 
13)     Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu przy ul. Leśnej w Nowej Dębie wraz z uzasadnieniem. Na załączniku 
graficznym do uchwały został oznaczony obszar, którego dotyczą zmiany.  
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXIX/365/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
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PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU PRZY UL. LE ŚNEJ W 
NOWEJ DĘBIE została podjęta 13 głosami „za”. W czasie głosowa na Sali nieobecny był  
radny Marek Ostapko. 
 
Ad.  8. 
W kolejnym punkcie porządku obrad Rada wysłuchała sprawozdania Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Jana Flisa z prac komisji w 2013 roku. Sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu. 
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. 
 
Ad.  9. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych ElŜbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała o 
złoŜeniu przez radnych interpelacji w sprawach: 
1. Janina Lubera  z 30 grudnia 2013 w sprawie chodnika wzdłuŜ ulicy Leśnej. 
2. Marek Ostapko z 6 stycznia 2014 w sprawie awarii oświetlenia na Pl. Gryczmana i w parku   
    Koziołek. 
3. Marek Ostapko z 6 stycznia 2014 w sprawie opracowania pn. Ocena techniczna jakości robót   
    wykonanych na Pl. Gryczmana oraz na terenie „Koziołka Matołka” 
4. Marek Ostapko  z 7 stycznia 2014 w sprawie zjazdu dla wózków do mola nad zalewem.  
Radny M. Ostapko zwrócił się z zapytaniem dotyczącym odpowiedzi na interpelację z dnia 16 
grudnia 2013 r. Z-ca burmistrza odpowiedział, Ŝe oczekuje w tej sprawie na odpowiedź od 
inspektora nadzoru. 
Sekretarz Gminy zapoznała radę z odpowiedziami Burmistrza na złoŜone interpelacje. 
 
Ad.  10. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Stanisław Skimina powiedział, Ŝe ok. 10 lat temu wykonany został remont drogi Kolnica w 
Chmielowie do którego został uŜyty odpad posiarkowy nazywany popularnie kegiem. Od 
pewnego czasu odpad ten po zetknięciu z wodami gruntowym powoduje, Ŝe zachowuje się 
bardzo agresywnie względem elementów metalowych infrastruktury wodociągowej i jest 
przyczyną wielu awarii na sieci. Radny zwrócił się z zapytaniem kto ma ponosić koszty 
usuwania tych awarii? 
Janina Lubera zabrała głos w sprawie mieszkańców budynku 110 przy ul. Kościuszki oraz 
nawiązała do swojego wniosku w sprawie powołania zespołu, którego zadaniem byłoby 
czuwanie nad przebiegiem spraw związanych z prawidłowym naliczeniem opłat za c.o. w 
budynku. Radna widzi pilną potrzebę rozwiązania tego problemu oraz wyraziła nadzieję, Ŝe 
sprawa nabierze właściwego tempa. 
Z-ca burmistrza zapewnił, Ŝe czynności w tej sprawie toczą się od kilku miesięcy, a nie tylko w 
związku z wnioskiem radnej. 
Maria Mroczek zauwaŜyła, Ŝe działania te winny być prowadzone od momentu przejęcia 
budynku od ZM Dezamet, a więc od lat 90 – tych. 
Tomasz Gazda powiedział, Ŝe w przypadku braku efektów tych działań, za zasadne uwaŜa  
powołanie niezaleŜnego biegłego. 
Przewodnicząca Maria Mroczek zwracając się do prezesa PGKiM  zapytała o sprawę zadłuŜenia, 
jakie ciąŜy na budynku Krasickiego 8 po poprzednim dzierŜawcy lokalu uŜytkowego - firmie 
„Orzech”.  Prezes A. Kapusta poinformował o toczących się procesach sądowych w tej sprawie . 
Następnie Zygmunt śołądź odniósł się do wystąpienia Marka Ostapko na początku sesji w 
sprawie koncepcji budowy nowej siedziby Policji w Nowej Dębie. Poinformował Radę o 
działaniach samorządu w tej sprawie, jakie były prowadzone jeszcze w poprzedniej kadencji 
RM. Dodał, Ŝe KM Policji w Tarnobrzegu nie zamierza rezygnować z dotychczasowej 
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lokalizacji komisariatu przy zbiegu ulic Rzeszowskiej i Słowackiego. Marek Ostapko 
poinformował o prowadzonych przez siebie rozmowach w tej sprawie, na co Maria Mroczek 
zwróciła uwagę, iŜ były to działania samowolne. Inicjatywa do takich rozmów winna pochodzić 
ze strony Rady, bądź komisji, a radny winien posiadać uprawnienie do ich prowadzenia. 
W związku z uchwałą w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Rzeszowie i określeniem przez M. Ostapko wysokości przyznanych środków 
„jałmuŜną” zastępca burmistrza wyjaśnił, Ŝe Komenda wnioskowała o takie właśnie środki i 
uchwała jest wyjściem naprzeciw wnioskowi. 
 
Przewodnicząca obrad ogłosił termin następnej sesji RM na dzień 26 lutego 2014 r. 
 
Ad.  11. 
 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodnicząca Maria Mroczek złoŜyła władzom Gminy 
Ŝyczenia powodzenia, siły i rzetelności w realizacji budŜetu na 2014 rok, po czym ogłosiła 
zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
                                                                                                  
 
      
                                                                                           I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
                             Maria Mroczek 
 
 
                                                                                        
Protokół sporządziła:                                                                                                 
ElŜbieta Goclan                                                                                   
 


