
   

P R O T O K Ó Ł Nr XL/2014 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 26 lutego 2014 r. 

 

 XL sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy 

Nowa Dęba i trwała od godz. 1400  do godz. 1745. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do 

protokołu.  

Radny nieobecny – Ryszard Rutyna. 

Radna Janina Lubera uczestniczyła w sesji od godz. 1430. 

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 XXXIX sesji Rady Miejskiej. 

4.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 

5.   Informacja Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych o stanie ochrony  

  przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba w 2013 roku. 

6.   Informacja Komendanta Komisariatu Policji i Komendanta Straży Miejskiej o stanie    

  bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2013 roku. 

7.   Zapytania i wnioski mieszkańców.    

8.   Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu górniczego „Tarnobrzeg II”, 

2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (przy ul. Krasickiego), 

3) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie 

sołectwa Jadachy,  

4) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej na terenie 

sołectwa Chmielów, 

5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (w Nowej Dębie), 

6) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (w Chmielowie), 

7) nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie,  

8) zamiaru likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Cyganach, 

9) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy  

w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”, 

10) przystąpienia do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, 

11) zgłoszenia sołectwa Tarnowska Wola do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata  

2011 - 2016, 

12) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok 

środków stanowiących fundusz sołecki. 

9. Przyjęcie rocznego planu pracy Rady Miejskiej. 

10. Przyjęcie sprawozdań za 2013 rok oraz rocznych planów pracy komisji stałych RM. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

12. Wolne wnioski i informacje. 

13.  Zamknięcie obrad. 
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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. 13 radnych.  

 

Ad.  2. 
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał, czy są 

uwagi do porządku obrad. 

Jan Flis Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował wniesienie do porządku obrad 

punktu dotyczącego przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. 

Wniosek został poddany pod głosowanie, w wyniku którego Rada przy 13 głosach „za” przyjęła 

zmianę do porządku sesji. Przewodniczący zaproponował przyjęcie Planu w punkcie 10 

porządku obrad. 

Innych wniosków nie było, sesja przebiegała według przedstawionego porządku. 

 

Ad.  3. 

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych z zapytaniem czy są uwagi do protokołu z XXXIX 

sesji z dnia 29 stycznia 2014 r.   

Marek Ostapko zwrócił uwagę na wypowiedź w pkt. 9 porządku sesji (str. 11), gdzie zapisane 

zostało, iż z-ca burmistrza oczekuje na odpowiedź od projektanta, a winno być od inspektora 

nadzoru. Przewodniczący odpowiedział, że uwaga zostanie uwzględniona po przesłuchaniu 

nagrania z sesji. Innych uwag nie zgłoszono.  

Protokół został przyjęty przy 11 głosach „za” i 2 „przeciwnych”. 

 

Ad.  4. 

Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację z działalności między sesjami tj. za okres od  

25 stycznia do 21 lutego 2014 roku. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po złożeniu informacji burmistrz Wiesław Ordon udzielił odpowiedzi na zapytanie radnej Marii 

Mroczek dotyczące prac nad projektem programu opieki nad  zwierzętami bezdomnymi.  

Leszek Mirowski Kierownik MG OPS odpowiedział na zapytanie radnej, dotyczące wdrożenia i 

korzystania z elektronicznej rejestracji klientów PUP w Tarnobrzegu. 

Innych pytań nie było. 

 

Ad.  5. 

W związku z nieobecnością Jerzego Konefała - Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży 

Pożarnych, informację o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba w 2013 

roku przedstawiła Bożena Szczepan – Kierownik USC i Ref. Spraw Obywatelskich UMiG. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

O godz. 1430 na obrady przybyła Janina Lubera – obecnych 14 radnych. 

Nikt z radnych nie zgłosił pytań w związku z przedstawioną informacją. 

  

Ad.  6. 

Komendant Komisariatu Policji w Nowej Dębie podkom. Marek Pietrykowski złożył informację 

o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba za rok 

2013. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Następnie Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację o 

działalności Straży Miejskiej w Nowej Dębie za 2013 rok w zakresie ochrony porządku 

publicznego. Informacja Komendanta stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Po wysłuchaniu informacji, Przewodniczący obrad zwrócił się o zadawanie pytań w sprawach 

bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy. 

Halina Drągowska poruszyła sprawę pracy komisariatu w weekendy, niedziele i święta. 

Powiedziała, że w tych dniach osoby kierujące pojazdami mechanicznymi niejednokrotnie chcą 

się zbadać na zawartość alkoholu. Stwierdziła, że kierowcom świadomym i odpowiedzialnym 

należy stworzyć taką możliwość, a komisariat jest nieczynny. 

Komendant Pietrykowski odpowiedział, że w dniach wolnych od pracy funkcjonariusze 

odbywają patrole, należy więc zadzwonić pod numer 997, wezwać patrol i wykonanie badania 

będzie możliwe. 

Stanisław Skimina zapytał, czy monitoring w mieście funkcjonuje całodobowo i czy jest 

obserwowany po godzinach pracy. 

Mieczysław Nalepa odpowiedział, że obraz jest nagrywany i przechowywany ok. 25 dni. Dodał, 

że nie ma problemu z odtworzeniem nagrania. 

Helena Tłusta zapytała, czy policja podejmuje jakiekolwiek działania w zakresie zapobieżenia 

dewastacji przystanków. 

Komendant odpowiedział, że mogą prowadzić jedynie działania prewencyjne w tym zakresie. 

Kazimierz Skimina zapytał o ilość przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży alkoholu i 

skutek tych kontroli. 

Komendant SM odpowiedział, że funkcjonariusze przeprowadzają kontrole pod kątem 

przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych. 

Innych pytań nie było. 

Leszek Mirowski Kierownik MG OPS podziękował Komendantowi  zarówno Straży Miejskiej 

jaki i Policji za współpracę z ośrodkiem. Podkreślił, że działania policji w sprawie „niebieskich 

kart” są skuteczne i spełniają swoją rolę w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Ad.  7 

W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrała mieszkanka Nowej Dęby Grażyna 

Wierzbicka, która w swoim wystąpieniu powróciła do sprawy obsady komisariatu oraz dyżurów. 

Nawiązała do działań samorządu w czasie, kiedy następowała zmiana organizacji pracy, a które 

nie przyniosły spodziewanego efektu, skutkiem czego dyżury zostały zlikwidowane.  

Komendant Pietrykowski odparł, że nie posiada dogłębnej informacji w tej sprawie, a burmistrz 

Wiesław Ordon dodał, że na dzień dzisiejszy nie  ma decyzji w sprawie przywrócenia dyżurów 

w jednostce policji w naszym mieście. 

Mieszkanka dodała, że do działań w tej sprawie winni być zaangażowani parlamentarzyści, 

którzy mogliby podjąć bardziej skuteczne interwencje w wyższych władzach Policji. 

Innych pytań nie było. 

O  godz. 15 20 Przewodniczący ogłosił 20 min. przerwy w obradach. 

O  godz. 15 40 obrady zostały wznowione. 

Ad.  8. 

Podjęcie uchwał: 

1)   Barbara Duda kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Tarnobrzeg II”. 

W uzasadnieniu do projektu uchwały poinformowała, że miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu górniczego „Tarnobrzeg II”, został uchwalony przez Radę Miejską w 

Nowej Dębie w listopadzie 1998 r., a następnie zmieniony uchwałą RM z grudnia 2004r. 

Powiedziała, że zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Tarnobrzeg II nie spełniają już potrzeb potencjalnych inwestorów na obszarze objętym planem, 

w związku z czym należy dokonać jego zmiany w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy o 
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem występujących aktualnie 

potrzeb. Następnie przedstawiła,  na czym polegają proponowane zmiany. 

Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Stanisław Skimina zwrócił się o informację dla mieszkańców Chmielowa o możliwości 

wnoszenia uwag i wniosków do planu. 

Pytań i uwag nie było. 

UCHWAŁA NR XL/366/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU GÓRNICZEGO 

„TARNOBRZEG II” została przyjęta przy 14 głosach „za”. 

 

2)  Następnie Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Poinformowała, że uchwała dotyczy dzierżawy części 

nieruchomości nr 403/1 o pow. 25 m², położonej w Nowej Dębie przy ul. Krasickiego dla 

Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Budowlanych „Simplex”. 

Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Pytań nie było. 

UCHWAŁA NR XL/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY została 

podjęta przy 14 głosach „za”. 

 

 

3)   Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 

drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie sołectwa Jadachy. 

Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości gruntowych położonych w obrębie sołectwa Jadachy, stanowiących własność 

Gminy Nowa Dęba  z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną i zagrodową. Dodała, że 

mieszkańcy sołectwa wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości w drodze uchwały z 2013 roku. 

Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Pytań nie było. 

UCHWAŁA NR XL/368/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU NIERUCHO-

MOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE SOŁECTWA JADACHY została podjęta przy 14 

głosach „za”. 

4)   Kolejno kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej 

na terenie sołectwa Chmielów. 

W uzasadnieniu do projektu powiedziała, że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w 

drodze przetargu nieruchomości o pow.0,2501 ha położonej na terenie Chmielowa stanowiącej 

własność Gminy Nowa Dęba. Na sprzedaż działki mieszkańcy wyrazili zgodę w 2010 roku.  

Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Pytań nie było. Salę obrad opuścił Marek Ostapko – obecnych 13 radnych. 

UCHWAŁA NR XL/369/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU NIERUCHO-

MOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE SOŁECTWA CHMIELÓW  została podjęta przy 13 

głosach „za”. 
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5)     Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Następnie poinformowała, że uchwała dotyczy 

wyrażenia  zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości o pow. 0,0068 ha, 

położonej w Nowej Dębie, zabudowanej budynkiem usługowym na rzecz jej dotychczasowego 

dzierżawcy Pani Alicji Szawara-Rozmus zam. Nowa Dęba.  

Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Pytań i uwag nie było. 

UCHWAŁA NR XL/370/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZE-

TARGOWYM została podjęta przy 11 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”.  

6)     Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Uzasadniając projekt uchwały powiedziała, że 

uchwała dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości o pow. 

0,0200 ha, położonej w Chmielowie, stanowiącej własność Gminy Nowa Dęba. Dodała, że 

sprzedaż następuje na rzecz Spółki VIKING PACKAGING Sp. z o.o. w Chmielowie - 

właściciela sąsiedniej nieruchomości w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania na 

części której, znajduje się budynek byłego pomieszczenia wagowego stanowiący własność 

Spółki.  Burmistrz uzupełnił, że przedmiotowa działka ze względu na niewielką powierzchnię 

oraz brak dostępu do drogi publicznej nie może być zagospodarowana jako odrębna 

nieruchomość, a właścicielka sąsiedniej działki nie wyraziła zainteresowania jej nabyciem.   

W związku z tym, zasadnym jest sprzedaż działki nr 2688/5 w trybie bezprzetargowym na 

podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Burmistrz udzielił dodatkowych informacji na temat działalności firmy i perspektywy 

zatrudnienia ok. 40 osób. 

Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Uwag nie było. 

UCHWAŁA NR XL/371/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZE-

TARGOWYM została podjęta przy 11 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”. 

7)    Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania Statutu 

Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie. W uzasadnieniu poinformowała, że Statut 

SOK przygotowany został w związku ze zmianą przepisów ustawy o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej. Zapisy Statutu zostały ujednolicone w taki sposób, by cele 

i zadania SOK nie powielały się w kilku różnych paragrafach i by statut był przejrzysty, zgodnie 

z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Helena Tłusta Przewodnicząca komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 

poinformowała, że komisja wniosła poprawkę w Rozdziale 3 „Organizacja i zarządzanie”, 

polegającą na uszczegółowieniu liczby członków Rady Programowej. Komisja proponuje, aby w 

skład Rady w  liczbie 7 członków weszli: 

2 przedstawicieli  organizatora instytucji kultury, 

2 pracowników SOK, 

3 przedstawicieli użytkowników oraz organizacji i stowarzyszeń. 

Poza tym, projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawkę komisji, która została przyjęta przez 

Radę przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”.  

Innych uwag nie było. 
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UCHWAŁA NR XL/372/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

NADANIA STATUTU SAMORZĄDOWEMU OŚRODKOWI KULTURY W NOWEJ 

DĘBIE została podjęta przy 13 głosach „za”. 

 

8) Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w 

Cyganach. Uzasadniając projekt poinformowała, że w drodze powyższej uchwały Rada Miejska 

w Nowej Dębie wyraża zamiar likwidacji Gimnazjum w Zespole Szkół w Cyganach. O zamiarze 

likwidacji rodzice uczniów byli informowani podczas spotkań organizowanych przez Dyrektora 

Zespołu Szkół w Cyganach, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych. Dyrektor BOJS 

dodała, że zamiar likwidacji Gimnazjum został poprzedzony pisemną informacją skierowaną do 

rodziców uczniów, którzy podjęli decyzję, iż wybierają dla swoich dzieci obwód Gimnazjum w 

Jadachach. Renata Bal poinformowała, że podjęcie uchwały podyktowane jest niżem 

demograficznym, skutkiem czego brak jest naboru dzieci do placówki w Cyganach. Dodała, że 

od 1 września 2014 r. uczniowie z Cygan będą mieli w pełni możliwość realizowania obowiązku 

szkolnego w Gimnazjum w Zespole Szkół w Jadachach, posiadającego bardzo dobre warunki 

lokalowe, a także nowoczesne pomoce dydaktyczne. Po przejściu do Jadachów, orientacyjna 

odległość pokonywana przez uczniów z domu do szkoły nie przekroczy 5 km. a  Gmina zapewni 

dowóz dla wszystkich uczniów. 

Stanisław Skimina Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu poinformował, 

że komisja niejednomyślnie, aczkolwiek pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  Dodał, że 

komisja wniosła również o zmianę do uzasadnienia uchwały, co zostało uwzględnione przez 

burmistrza. S. Skimina powiedział także, że komisja od wielu miesięcy posiadała pełną wiedzę 

na temat procesu zmierzającego do likwidacji tej placówki oświatowej. 

Pytań i uwag nie było. 

UCHWAŁA NR XL/373/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

ZAMIARU LIKWIDACJI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKÓŁ W 

CYGANACH została przyjęta przez Radę przy 8 głosach „za”, 2 „przeciwnych” i  

3 „wstrzymującym się”. 

 

9)    Leszek Mirowski Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił 

projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. 

Następnie wyjaśnił, że podwyższenie do 150 % kwoty kryterium dochodowego następuje 

zgodnie z wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji programu 

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Umożliwi to udzielenie pomocy najuboższym, którzy 

mimo przekroczenia kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej nadal wymagają 

wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb. Kierownik dodał, że na lata 2014-2020 

ustanowiono nowy program rządowy w zakresie dożywiania. Kwotowo kryterium stanowi; dla 

rodzin 684,- zł netto oraz dla osoby samotnej 813,- zł. netto. 

Helena Tłusta Przewodnicząca komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie było. 

UCHWAŁA NR XL/374/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

PODWYŻSZENIA KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO 

PRZYZNANIA NIEODPŁATNIE POMOCY W RAMACH WIELOLETNIEGO 

PROGRAMU WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 

,,POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA NA LATA 2014-2020” została 

podjęta przy 13 głosach „za”. 
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10)   Projekt uchwały RM w sprawie przystąpienia do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej przedstawił Sławomir Białas Kierownik Ref. Rozwoju Lokalnego i Programów 

Pomocowych UMiG. 

W uzasadnieniu do projektu poinformował, że Podkarpacka Regionalna Organizacja 

Turystyczna prowadzi wszechstronne działania na rzecz promocji regionu i rozwoju turystyki, 

działa jako stowarzyszenie non-profit, finansuje się ze składek członkowskich, dotacji, jak 

również z działalności gospodarczej. Głównym zadaniem PROT jest wzmocnienie wizerunku 

województwa jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Burmistrz nadmienił, że komisja  na 

posiedzeniu w październiku 2013 spotkała się z przedstawicielem PROT Dorotą Szwają i odbyła 

rozmowę w sprawie działalności tej organizacji. Dodał też, że przystępując do PROT będziemy 

w gronie wielu partnerów działających w celu szerokiej promocji regionu podkarpackiego. 

Ponadto burmistrz wspomniał o wykorzystaniu walorów przyrodniczych i historycznych naszej 

gminy. Wpisowe stanowi opłata członkowska w wysokości 2 tys. zł. rocznie. 

Helena Tłusta Przewodnicząca komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Uwag nie było. 

UCHWAŁA NR XL/375/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

PRZYSTĄPIENIA DO PODKARPACKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI 

TURYSTYCZNEJ została podjęta przy 13 głosach „za”. 

Na obrady powrócił Marek Ostapko – obecnych 14 radnych. 

 

11)    Następnie Sławomir Białas przedstawił projekt uchwały RM w sprawie zgłoszenia 

sołectwa Tarnowska Wola do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016.  

Poinformował, że w ramach programu, sołectwo do niego zakwalifikowane będzie mogło 

aplikować o środki na drobne zadania inwestycyjne w kwocie do 10 000 złotych. 

11 lutego br. odbyło się spotkanie z sołtysami, podczas którego zaproponowano w nim udział 

sołectwom. W trakcie dyskusji sołtys sołectwa Tarnowska Wola wyraził chęć udziału w 

programie, co wiązało się z deklaracją szybkiego podjęcia uchwały przez zebranie wiejskie. 

Pozostali sołtysi wyrazili chęć udziału w nim w kolejnych latach. Ustalono, że co roku na 

wspólnym spotkaniu sołtysi będą wskazywać sołectwo do udziału w programie. 

Dzięki temu możliwe będzie przygotowanie w drodze warsztatów przy udziale pracowników 

Urzędu Marszałkowskiego, Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi, która będzie dawać możliwość 

aplikowania o grand w ramach programu. 

Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Pytań i uwag nie było. 

UCHWAŁA NR XL/376/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

ZGŁOSZENIA SOŁECTWA TARNOWSKA WOLA DO PODKARPACKIEGO 

PROGRAMU ODNOWY WSI NA LATA 2011 – 2016 została podjęta przy 14 głosach „za”. 

 

12)    Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok środków stanowiących 

fundusz sołecki. W uzasadnieniu do projektu poinformowała, że fundusz sołecki jest formą 

wspierania sołectw polegającą na aktywizacji wspólnot lokalnych i jednocześnie formą budżetu 

obywatelskiego. Fundusz  przeznaczany jest na realizację przedsięwzięć, które będąc zadaniami 

własnymi gminy będą służyć poprawie warunków życia mieszkańców danego sołectwa.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było. 

UCHWAŁA NR XL/377/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

WYRAŻENIA ZGODY NA WYODRĘBNIENIE W BUDŻECIE MIASTA I GMINY 

NOWA DĘBA NA 2015 ROK ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI 
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została podjęta przy 14 głosach „za”. 

 

Ad.  9. 

Przewodniczący Wojciech Serafin przedstawił Plan Pracy Rady Miejskiej w Nowej Dębie na 

2014 rok. Nadmienił, które zadania z mocy prawa należą do kompetencji Rady oraz dodał, że 

radni otrzymali propozycję Planu celem wcześniejszego zapoznania się. Nikt z radnych nie 

wniósł uwag. 

Plan pracy Rady Miejskiej w Nowej Dębie na 2014 rok został przyjęty jednogłośnie (14 „za”). 

O godz. 17.00 obrady opuścił Krzysztof Sałek – obecnych 13 radnych. 

 

Ad.  10. 

W kolejnym punkcie sesji Przewodniczący Rady poinformował, że przewodniczący wszystkich 

komisji stałych w terminie przewidzianym w Statucie Gminy złożyli sprawozdania z prac 

komisji za 2013 rok oraz plany pracy poszczególnych komisji na 2014 rok.  

Plany znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 

Plany pracy komisji stałych RM zostały bez uwag przyjęte przez Radę. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jan Flis poinformował, że komisja na 

posiedzeniu w dniu 23 stycznia br. opracowała propozycję Planu pracy komisji na 2014 rok. 

W ramach Planu pracy komisja ustaliła wykaz jednostek organizacyjnych i pomocniczych 

gminy, które będą przedmiotem kontroli, jak też zakres oraz terminy w  których dokona kontroli 

wytypowanych jednostek. 

Przedstawiony przez Przewodniczącego Plan pracy komisji na 2014 rok został przyjęty przez 

Radę  bez uwag (13 „za”) i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad.  11. 

W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała o 

złożeniu przez radnych interpelacji w sprawach: 

1. Stanisław Skimina z dnia 31.01.2014 w spr. usunięcia drzew w obrębie stacji kolejowej w    

    Chmielowie, 

2. Stanisław Skimina z dnia 31.01.2014 w spr. wykonania chodnika przy drodze powiatowej   

    Jadachy-Ocice w obrębie przejazdu kolejowego w Chmielowie, 

3. Marek Ostapko z dnia 19.02.2014 w spr. dojazdu do Budy Stalowskiej, 

4. Marek Ostapko z dnia 19.02.2014 w spr. oświetlenia liniowego Pl. Gryczmana, 

5. Marek Ostapko z dnia 9.02.2014 w spr. kortów tenisowych, 

6. Marian Tomczyk z dnia 20.02.2014 w spr. wycinki drzew przy drodze powiatowej Cygany-    

    Chmielów. 

Sekretarz poinformowała, że odpowiedzi na interpelacje zostały udzielone w terminie 

przewidzianym w Statucie Gminy. 

 

Ad.  12. 

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali; 

Maria Mroczek powiedziała, że mieszkańców bulwersuje zachowanie szczególnie młodych 

ludzi, którzy spożywają alkohol na terenie nowodębskiego zalewu. W związku z tym następuje 

bezmyślna dewastacja urządzeń i infrastruktury, butelki wrzucane są do zalewu, a wśród 

głośnego zachowania osoby te czuję się bezkarne. Radna wniosła o wzmożenie patroli pieszych 

przez strażników Straży Miejskiej.  

Następnie zwracając się do prezesa PGKiM radna zapytała, czy części zamienne stosowane w 

urządzeniach funkcjonujących w kotłowni miejskiej są oryginale. 

M. Mroczek zwróciła się do burmistrza w sprawie usunięcia 2. samosiejek akacji przy budynku 

wspólnoty Jana Pawła II 6. 
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Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody o zgodę na  wycięcie każdego 

drzewa o wieku powyżej 10 lat, należy wystąpić do Starostwa Powiatowego. Zgoda następuje w 

drodze decyzji administracyjnej. 

Następnie prezes PGKiM Antoni Kapusta odpowiadając na zapytanie poinformował, że 

kotłownia na biomasę funkcjonuje od 12 lat. Urządzenia w czasie eksploatacji ulegają zużyciu i 

niektóre elementy urządzeń muszą być wymieniane. Dodał, że w urządzeniach elektrycznych nie 

stosuje się zamienników. 

Kolejno Komendant SM Mieczysław Nalepa odnosząc się do wniosku wiceprzewodniczącej 

poinformował, że funkcjonariusz SM każdorazowo udając się na patrol musi być umundurowany 

i działanie z tzw. zaskoczenia nie jest możliwe. Ponadto zdarzenia o których radna mówi, mają 

miejsce zazwyczaj w soboty i niedziele kiedy SM nie pracuje.  Dodał, że zwróci uwagę policji 

na ten problem oraz zachęcił do zgłaszania tych incydentów pod nr alarmowy policji 997. 

Marian Tomczyk zwrócił się do prezesa PGKiM o wyjaśnienia w sprawie nakazu, który obecnie 

spoczywa na właścicielach posesji,  wg którego zobowiązani są oni do wystawiania pojemników 

ze śmieciami na drogach głównych. Dodał, że do tej zmiany  pojazdy odbierające odpady 

dojeżdżały do poszczególnych posesji, które niejednokrotnie zamieszkałe są przez ludzi starych i 

schorowanych i obecny nakaz stanowi dużą uciążliwość dla niektórych mieszkańców.               

Jan Flis zgłosił, że ma takie same sygnały od mieszkańców ulicy Podgórze w osiedlu Dęba.  

Kazimierz Skimina uważa, że ulotki informujące o odbiorze nieczystości powinny również 

zawierać informację o godzinie odbioru. 

Prezes A.Kapusta odpowiedział, że nie można dokładnie określić godziny odbioru. Zwracając 

się do radnego M. Tomczyka powiedział, że nowe zasady odbioru nieczystości obowiązują od    

1 stycznia br. na terenie całej gminy. Powiedział, że tam gdzie nie jest możliwe dotarcie 

śmieciarki bez narażenia pojazdu na uszkodzenie, przedsiębiorstwo zwróciło się o wystawianie 

pojemników lub worków do trasy przejazdu, która biegnie drogą utwardzoną. Prezes dodał, że 

kosze będą sukcesywnie wymieniane na kosze na kółkach. Marian Tomczyk powiedział, że ta 

odpowiedź go nie satysfakcjonuje i powinny być podjęte ustalenia do którego punktu kosze mają 

być wystawione. Prezes odparł, że wszystko odbywa się zgodnie z regulaminem przyjętym przez 

RM.  

Helena Tłusta zwróciła się o rozważenie powrotu do poprzednich praktyk związanych z 

odbiorem odpadów, gdyż nie wyobraża sobie starych ludzi ciągnących kubły ze śmieciami. 

Marek Ostapko zwrócił się do burmistrza z zapytaniem jakie poprawki zostaną wykonane na Pl. 

Gryczmana i kto podjął decyzję, że wymiana płyt odbędzie się na  koszt gminy. 

Dalej radny zwrócił uwagę, że po ulicy Leśnej jeżdżą ciężkie pojazdy dostarczające materiały na 

budowę, prawdopodobnie przekraczające dopuszczalny tonaż, co może spowodować jej 

uszkodzenie oraz zwrócił uwagę, że odwierty na tej ulicy wykonuje osoba, co do której gmina 

utraciła zaufanie. 

W kolejnym zapytaniu radny poruszył problem z komunikacją pomiędzy Nową Dębą a Budą 

Stalowską, na którą to niedogodność skarżą się mieszkańcy osiedla. 

Zygmunt Żołądź odpowiedział, że na terenie parku miejskiego miały miejsce akty wandalizmu i 

rozbite zostały lampy. Tego typu usterki nie podlegają gwarancji i zostaną usunięte przez 

wyspecjalizowaną firmę. Z-ca burmistrza wyjaśnił również, że kilka płyt na Pl. Gryczmana 

zostało uszkodzonych prze ciężki sprzęt pożarniczy, który  wjechał na plac i tego typu usterka 

również musi zostać usunięta na koszt gminy. Pozostałe zostaną naprawione w ramach 

gwarancji. 

Wiesław Ordon poinformował, że wystąpi do przewoźników realizujących przewozy pasażerskie 

na trasie Nowa Dęba ↔ Tarnobrzeg o uwzględnienie na trasie przejazdu osiedla Buda 

Stalowska. 

Odnośnie ewentualnych uszkodzeń nawierzchni ulicy Leśnej, to jeśli nastąpią w wyniku 

niewłaściwego użytkowania to odpowiadać będzie gmina, zaś jeśli uszkodzenia nastąpią z 

innych przyczyn – uszkodzenie usunie wykonawca.  
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Tomasz Gazda zabrał głos w sprawie uszkodzenia wskutek wandalizmu 5 szt. lamp w parku 

miejskim i zaproponował objęcie terenu parku monitoringiem miejskim. 

Stanisław Skimina zwracając się do burmistrza powiedział, że oczekuje pisemnej odpowiedzi na 

zgłaszany już niejednokrotnie problem, a dotyczący ponoszenia kosztów usuwania usterek 

elementów sieci wodociągowej (skorodowanych nawiertek), które spowodowane są 

agresywnością materiału (keg), którym pokryte są drogi w Chmielowie.  

W dalszej części radny pytał burmistrza kto jest właścicielem drogi prowadzącej od osadnika w 

Cyganach oraz podziękował za wiatę przy DK 9 w Chmielowie. 

Janina Lubera ponowiła problem ciężkich pojazdów poruszających się po ulicy Leśnej, z uwagi 

na nową kanalizację deszczową. Marek Ostapko powiedział, iż kolejność tych inwestycji 

powinna być odwrotna tzn. najpierw sala gimnastyczna, a później ulica Leśna. 

Burmistrz ustosunkował się do obaw radnej oraz odpowiadając M.Ostapko powiedział, że w 

podejmowaniu decyzji należy niejednokrotnie kierować się odwagą – na dzień dzisiejszy nie ma 

środków na budowę dróg w ramach tzw. schetynówek z których zrealizowana  została ul. Leśna. 

 Następnie przewodniczący RM Wojciech Serafin poinformował jakie pisma wpłynęły do Rady i 

które były przedmiotem zapoznania się przez komisje bądź wydania opinii; 

 1. Prezes Zarządu BEGG Sp. z o.o. w Nowej Dębie w kilku pismach poinformował 

Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Komisji Budżetowej o sprawie dotyczącej nakazu 

zwrotu dotacji przedszkolnej za 2013 rok, który otrzymał od burmistrza MiG pismem z dnia 13 

stycznia 2014 r.  

2. Kopią pisma prezes BEGG powiadamia także o wystąpieniu w tej sprawie do Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty w Rzeszowie.  

3. W kolejnym piśmie prezes firmy zwrócił się do Burmistrza MiG o ponowne  naliczenie 

dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Krasnal na rok 2014. 

4. Komisja oświaty zajmowała się  sprawą wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 

placówek oświatowych, którzy zwrócili się w sprawie podwyższenia wynagrodzeń. 
 

Przewodniczący zapowiedział przewidywany termin następnej sesji RM na 27 marca br. 

Burmistrz nadmienił, że może zajść potrzeba zwołania sesji wcześniej- w trybie nadzwyczajnym. 

Informacja dotrze do radnych w terminie przewidzianym przepisami prawa.         

Burmistrz zaprosił radnych na spotkanie w dniu 3 marca br. w SOK na temat przedsiębiorczości. 

Dodał, że współorganizatorem jest poseł na sejm RP Zbigniew Chmielowiec, a konferencja 

odbędzie się z udziałem marszałka województwa Władysława Ortyla.      

                                                                

Ad.  13. 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący obrad Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 

XL sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  

 

 

 

                                                                                                PRZEWODNICZĄCY RADY  

                                 Wojciech Serafin                                                                                   

 

Protokół sporządziła:                                                                                                 

Elżbieta Goclan                                                                           

 


