
 

P R O T O K Ó Ł Nr XLI/2014 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 26 marca 2014 r. 

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

Nowa Dęba i trwała od godz. 1400  do godz. 1705. 

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

Radny nieobecny – 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 sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.  

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

5. Zapytania i wnioski mieszkańców.    

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1)  zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok, 

2)  upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na odbiór, transport i zagospodarowanie              

odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Dęba, 

3)  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania    

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2014 roku, 

4) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu  

 Europejskiego w 2014  roku. 

7. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok. 

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2013 rok. 

9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok oraz potrzeby 

związane z realizacją zadań. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. 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. 14 radnych.  

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

do porządku obrad. 

Radny Marek Ostapko wniósł o wprowadzenie do porządku obrad po pkt. 9, sprawy zapoznania 

Rady z ekspertyzą dotyczącą jakości i prawidłowości wykonania prac prowadzonych w  ramach 

rewitalizacji zalewu w Nowej Dębie. Radny dodał, że 7 marca br. zwracał się do burmistrza o 

udostępnienie tego dokumentu. Burmistrz odparł, że dokument o który wnosi M. Ostapko wpłynął 

do UMiG w dniu dzisiejszym i nie miał możliwości zapoznania się z nim, zaś Radzie zostanie 

przedstawiony we właściwym czasie.  

Wobec nacisków radnego o niezwłoczne udostępnienie dokumentu, burmistrz powiedział, że 

wystąpi do Prokuratora o pozwolenie na udostępnienie, gdyż  w sprawie nawierzchni ścieżki 

spacerowej nad zalewem toczy się postępowanie. 

Radny Tomasz Licak poparł wniosek M. Ostapko i dodał, że skoro dokument nie jest objęty 

klauzulą tajności, to należy go udostępnić. 
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Przewodniczący Rady powiedział, że to nie rada wnioskowała  o  sporządzenie  tej  ekspertyzy, 

lecz  burmistrz  i  to  on  powinien  zapoznać  się z nią w pierwszej kolejności. Radni zostaną 

zapoznani na odrębnym spotkaniu. 

Marek Ostapko domagając się udostępnienia dokumentu powiedział, że Statut Gminy uprawnia 

do niezwłocznego dostępu do dokumentów urzędowych nawiązał również do „przejrzystej 

gminy”, co wymaga od władz otwartości działań. 

Następnie wywiązała się polemika pomiędzy radnym a burmistrzem nt przepływu informacji i 

terminów udostępniania dokumentów. 

Następnie Maria Mroczek  wyraziła swoje zdanie  temat udostępnienia dokumentów. Uważa, że 

burmistrz jako pierwszy powinien zapoznać się z dokumentacją, a następnie w czasie określonym 

przepisami udostępnić ją na wniosek strony. Radna dodał, że każdemu radnemu zależy na 

sprawach istotnych dla gminy i wszyscy radni będą oczekiwać na przedstawienie oceny. 

Marek Ostapko nadal twierdził, że skoro nie ma przeszkód prawnych, a burmistrz nie jest osobą 

uprzywilejowaną, to dokument winien zostać ujawniony na dzisiejszej sesji. 

Janina Lubera również  poparła wniosek M. Ostapko, skoro nie ma powodów do jego nie 

ujawnienia. Stwierdziła że to Rada jest władzą i jeśli dokument został sporządzony za środki 

publiczne, to ocena winna zostać upubliczniona na jej wniosek. 

Burmistrz ponownie wyraził swoje stanowisko, że dokument zostanie przedstawiony całej Radzie 

w terminie możliwie najbliższym, jednakże po wcześniejszym zapoznaniu się z nim przez organ 

realizujący inwestycję nad zalewem, tj. burmistrza. 

Przewodniczący zakończył wymianę zdań w tej sprawie oraz dodał, że uważa, iż burmistrz ma 

prawo do zapoznania się z dokumentem jako pierwszy, który następnie zostanie udostępniony 

wszystkim radnym. 

Następnie zapytał, czy są inne wnioski do porządku obrad. 

Elżbieta Gil Sekretarz Gminy w imieniu burmistrza MiG wniosła o wprowadzenie do porządku 

projektu uchwały RM w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie 

dokumentów planistycznych na teren obszaru górniczego "Tarnobrzeg II", jednocześnie 

uzasadniła przedstawiony wniosek. Dodała też, że projekt uzyskał pozytywną opinię komisji 

budżetowej. Przewodniczący obrad poddał kolejno pod głosowanie zgłoszone wnioski; 

Wniosek Marka Ostapko stosunkiem głosów 3 „za”, 7 „przeciw” i 4 „wstrzymujące się” nie 

został przyjęty przez Radę, wniosek Sekretarza Gminy przy 11 głosach „za” i 3 

„wstrzymujących się” został przyjęty. Przewodniczący zaproponował umieszczenie projektu 

uchwały w pkt.6, ppkt.5) porządku obrad. 

Innych wniosków nie było. 

Ad.  3. 

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

z dnia 26 lutego 2014 r.   

Uwag nie zgłoszono.  

Protokół został przyjęty przy 11 głosach „za”, trzech radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Ad.  4. 

Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację z działalności między sesjami tj. za okres od  22 

lutego do 21 marca 2014 roku. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Po złożeniu informacji burmistrz Wiesław Ordon udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego  

Mariana Tomczyka dotyczące świadczenia pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty 

obszarowe. 

Innych pytań nie było. 

 

Ad.  5. 

W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców nikt nie zabrał głosu. 
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Ad.  6. 

Podjęcie uchwał: 

1)   Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie 

miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok. 

Poinformowała, że w przedłożonym projekcie wprowadzono do budżetu środki z subwencji 

oświatowej na 2014 rok. Środki te rozdysponowano na wydatki w oświacie. Ponadto 

wprowadzono dodatkowe środki uzyskane przez placówki oświatowe i rozdysponowano je na 

wydatki w tych placówkach. Wprowadzono środki uzyskane przez MGOPS z odpłatności za pobyt 

w DPS-ach i przeznaczono je na wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w tych placówkach. 

Ponadto po stronie wydatkowej dokonano zmiany paragrafu z 6050 na 6060 w SOSiR, związanego 

z zakupem odkurzacza wodnego na basen. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie było. 

UCHWAŁA NR XLI/378/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 

SPRAWIEZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2014 ROK została 

przyjęta przy 11 głosach „za” i 3 „wstrzymujących się”. 

2)  Następnie Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia 

zobowiązania na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Nowa Dęba. 

Poinformowała, że w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Dęba obejmujących okres od 

czerwca 2014 do czerwca 2015 tj. 13 miesięcy, zasadne jest podjęcie uchwały umożliwiającej 

Burmistrzowi podpisanie umowy wykraczającej poza rok budżetowy 2014 z firmą która wygra 

przetarg na obsługę tzw. systemu śmieciowego. Środki na zabezpieczenie obsługi tego systemu 

obejmującego okres od VI-XII/2014 roku znajdują się w budżecie gminy 2014 r.  

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Pytań nie było. 

UCHWAŁA NR XLI/379/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 

SPRAWIEUPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA NA ODBIÓR, 

TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU 

GMINY NOWA DĘBA została podjęta przy 11 głosach „za” i 3 „wstrzymujących się. 

3)   Ewa Rozenbajgier kierownik Ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania    

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2014 roku. 

Następnie poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt rada gminy 

zobowiązana jest do określania corocznie w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, co stanowi wypełnienie przez gminę 

obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Dalej poinformowała, co Program 

obejmuje oraz dodała, że przed uchwaleniem został przekazany do zaopiniowania do 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu, a także zarządcy i dzierżawców obwodów 

łowieckich oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt, działających na obszarze Gminy Nowa Dęba. 

Przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Kazimierz Skimina 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Maria Mroczek zwróciła się do burmistrza z zapytaniem jak wygląda sprawa sterylizacji 

bezdomnych kotów oraz  ile psów skierowanych zostało do schronisk. Radna oczekuje pisemnej 

odpowiedzi na zadane pytania. 
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E. Rozenbajgier odpowiedziała również na zapytanie Mariana Tomczyka dotyczące ilości 

przebywających zwierząt w przytulisku w Nowej Dębie i powiedziała, że przebywa w nim 18 

zwierząt oraz, że jest ono zapełnione w maksymalnym stopniu. 

Innych pytań nie było. 

UCHWAŁA NR XLI/380/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 

SPRAWIEPRZYJĘCIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA 

I GMINY NOWA DĘBA W 2014 ROKU została podjęta przy 13 głosach „za” i 1 

„wstrzymującym się”. 

4)   Kolejno kierownik Ref. Organizacyjnego Barbara Sudoł przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu  

Europejskiego w 2014  roku. 

W uzasadnieniu poinformowała, że głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych i 

odrębnych obwodach głosowania.  Zgodnie  Kodeksem wyborczym Rada  na wniosek burmistrza 

tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, 

zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, 

jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Dodała, że 

Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na 

wniosek osoby kierującej daną jednostką. Z posiadanych informacji wynika, że w dniu wyborów 

w szpitalu, domu pomocy społecznej i oddziale zewnętrznym aresztu śledczego w każdej z tych 

placówek będzie przebywać co najmniej 15 wyborców. 

W związku z zarządzonymi na 25 maja 2014 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, 

podjęcie przez Radę Miejską w Nowej Dębie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 

głosowania jest zasadne. 

Przewodnicząca komisji Statutowo Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Helena Tłusta 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Pytań nie było. UCHWAŁA NR XLI/381/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 

SPRAWIE UTWORZENIA ODRĘBNYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA W 

WYBORACH POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2014  ROKU została 

podjęta przy 14 głosach „za”. 

5)  Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia do 

zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie dokumentów planistycznych na teren obszaru 

górniczego "Tarnobrzeg II".  

Poinformowała, że w  związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały w dniu 30 grudnia 2013r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Nowa Dęba oraz uchwały z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu górniczego „Tarnobrzeg II", zachodzi konieczność podjęcia uchwały upoważniającej 

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok 

budżetowy 2014. Jest to warunek pozwalający na ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy 

oraz podpisanie z nim umowy. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

UCHWAŁA NR XLI/382/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

UPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA NA OPRACOWANIE 

DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH NA TEREN OBSZARU GÓRNICZEGO 

"TARNOBRZEG II" została podjęta przy 11 głosach „za” i 3 „wstrzymujących się”. 

 

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

O  godz. 15 40 obrady zostały wznowione. 

 



5 
 

Ad.  7 

Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok przedstawił 

komendant Straży Miejskiej Mieczysław Nalepa. Raport stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad.  8. 

Kolejno Mieczysław Nalepa przedstawił Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Przewodnicząca komisji Statutowo Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Helena Tłusta 

poinformowała, że komisja na swym posiedzeniu zapoznała się ze sprawozdaniami oraz dodała, 

że analiza ich realizacji odbywa się na bieżąco na przestrzeni roku. 

Pytań w związku ze sprawozdaniami nie było. 

Ad.  9. 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok oraz potrzeby związane 

z realizacją zadań przedstawiła Monika Wilk – pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowej |Dębie. 

Po zaprezentowaniu sprawozdania Przewodnicząca komisji Statutowo Organizacyjnej, Spraw 

Społecznych i Etyki Helena Tłusta poinformowała, że komisja szczegółowo zapoznała się z tym 

dokumentem, które prezentował kierownik Ośrodka Leszek Mirowski. 

Pytań i uwag nie było.  

Ad.  10. 

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

złożeniu przez radnych interpelacji w sprawach: 

1. Marek Ostapko z 27.02.2014 w spr. oświetlenia wzdłuż chodnika do Zespołu Szkół nr 2. 

2.Marek Ostapko z dn. 6.03.2014 w spr. niezadowalającej odpowiedzi na interpelację z 18.02.br. 

3. Marek Ostapko z dn. 3.03.2014 w spr. zapłaty za I etap inwestycji nad zalewem. 

4. Marek Ostapko z dnia 3.03.2014 w spr. krzywych murków na plantach. 

5. Marek Ostapko z dnia 3.03.2014 w spr. odbioru molo. 

6. Marek Ostapko z dnia 3.03.2014 w spr. nie zakończenia prac nad zalewem. 

7. Marian Tomczyk z dnia 28.02., 13.03., 20.03., 17.03.2014 w spr.zmiany trasy przejazdu     

   pojazdu PGKiM odbierającego odpady komunalne. 

8. Marek Ostapko z dnia 3.03.2014 w spr. odbioru i zapłaty za wykonanie I etapu rewitalizacji   

    zalewu. 

9. Tomasz Licak z dn.10.03.2014 w spr. pochlni i pomostu nad zalewem. 

10.Marek Ostapko z dnia 12.03.2014 w spr. oświetlenia w murkach na Pl. Gryczmana. 

Sekretarz poinformowała, że odpowiedzi na interpelacje zostały udzielone w terminie 

przewidzianym w Statucie Gminy. 

 Ad.  11. 

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali; 

Marek Ostapko powiedział, że odpowiedzi udzielane przez burmistrza uważa za niewystarczające, 

a następnie zwrócił uwagę na sposób realizacji ścieżek spacerowych nad zalewem. Dodał, że w  

tej sprawie zwracał się niejednokrotnie do burmistrza o dopilnowanie przestrzegania właściwych 

procedur , a w razie potrzeby o stosowanie kar umownych. 

Wojciech Serafin poinformował, że przekazał burmistrzowi monity radnego sprawach 

niezadowalających odpowiedzi na interpelacje z 3 marca br. 

Zygmunt Żołądź ustosunkował się do uwag odpowiedział, że radny w treściach interpelacji 

dopuszcza się manipulowania informacją, w związku z czym nie będzie podejmował w tych 

sprawach polemiki z radnym. 

W toku dalszej dyskusji radny zarzucał burmistrzom wadliwe wykonanie mola, które „odpływa”, 

na co Zygmunt Żołądź odparł, że skutkiem pływania jest nieuregulowany stan wody w zalewie, 

za co odpowiada nowodębski Zarząd PZW. 
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Kolejno M. Ostapko zarzucił brak tablic na czas wykonania I etapu na terenie inwestycji oraz, że 

gmina straciła kolejne środki. 

Burmistrz Wiesław Ordon domagał się podania liczby dotyczącej strat gminy. 

Następnie Tomasz Licak powiedział, że niejednokrotnie zwracał uwagę na wadliwe wykonanie 

pochylni dla łódek. Odwołał się do terminu odbioru tego elementu inwestycji oraz zwrócił się o 

podjęcie rzeczowych rozmów tej sprawie. 

Z-ca burmistrza udzielając odpowiedzi przyznał, że pochylnia slip do wodowania łodzi została 

odebrana w dniu 27.11.2013r. a uwagi zgłaszane przez radnego w zakresie jej długości są 

rozpatrywane i zostaną wzięte pod uwagę przez wykonawcę, który podjął się dołożenia płyt w 

celu wydłużenia pochylni. Powiedział, że w chwili zakończenia projektu, wykonane zostanie 

próbne wodowanie w celu stwierdzenia czy spełnia swoją rolę, co ma nastąpić w II połowie 

czerwca 2014. Dodał też, że pochylnia jest wykonana zgodnie z projektem, jednakże przy niższym 

stanie wody, zaś stan wody określa PZW. 

Burmistrz zapewnił, że podejmowane  działania umożliwią spełnienie oczekiwań wodniaków. 

Wiceprzewodnicząca Maria Mroczek uważa, że w obradach Rady winien uczestniczyć radca 

prawne UMiG, gdyż ważność spraw wymaga jego uczestnictwa. Ponadto na dzień dzisiejszy urząd 

nie posiada inspektora nadzoru i zapytała kto nadzoruje inwestycję nad zalewem? Radna uważa, 

że w UMiG powinna być zatrudniona osoba z uprawnieniami budowlanymi. 

W kolejnej sprawi Maria Mroczek poruszyła sprawę spotkania radnych z wykonawcą Pl. 

Gryczmana, krótko zrelacjonowała przebieg spotkania oraz zwróciła na niewłaściwą postawę  

szefa firmy p. Flisa. 

Janina Lubera przyznała, że wykonawca nie wykazał się szacunkiem zarówno w stosunku do 

radnych, jak i inwestora. 

W kolejnej sprawie M.Mroczek poruszyła temat wspólnot mieszkaniowych. Zwróciła uwagę, że 

administrator zasobów mieszkaniowych tj. PGKiM ma niewłaściwe podejście do zarządzania 

wspólnotami oraz stawki z tytułu zarządu są zbyt wysokie. 

Halina Drągowska stwierdziła, że sprawy wspólnot winny być przedmiotem odrębnego spotkania 

z PGKiM. 

Burmistrz w kilku słowach ustosunkował się do wypowiedzi radnej oraz wypowiedział się w 

temacie firmy oraz jej przedstawiciela, która realizowała zadanie na Pl. Gryczmana. 

Z-ca burmistrza powiedział, że aktualnie szuka nowego kandydata na inspektora. Dodał, że do  

czasu jego wyłonienia, prace nad zalewem nie będą realizowane.  

Radny Marian Tomczyk podziękował za pozytywne ustosunkowanie się do sprawy zgłoszonej w 

interpelacji dot. zmiany trasy kursu pojazdu PGKiM. Zwrócił się jednocześnie do prezesa  

A. Kapusty, aby każdorazowo przed wprowadzeniem zmian, konsultować je z mieszkańcami. 

 

Przewodniczący zapowiedział przewidywany termin następnej sesji RM na 30 kwietnia br. 

Poinformował również o złożeniu przez burmistrza rocznego sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2013 r. które będzie przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną. 

Ad.  12. 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący obrad Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie XLI 

sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  

 

 

                                                                                                PRZEWODNICZĄCY RADY  

                      Wojciech Serafin                                                                                   

Protokół sporządziła:                                                                                                 

Elżbieta Goclan 

 


