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P R O T O K Ó Ł  Nr XLII/2014 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 30 kwietnia 2014 r. 

 

 

 XLII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nowej Dębie i trwała od godz. 1430  do godz. 1835. 

W sesji uczestniczyło 15 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 

protokołu. 

Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, mieszkańcy miasta i gminy oraz pracownicy 

UMiG, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.  

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

5. Zapytania i wnioski mieszkańców.   

6. Informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie: 

1) Działalności Ośrodka za 2013 rok, 

2) Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie za 2013 rok, 

3) Oceny zasobów pomocy społecznej. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-

2020, 

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

3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – 

    Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2013 rok, 

4) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba, 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

    odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik 

    o określonej pojemności, 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

7) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

    terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, 

8) powierzenia burmistrzowi uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za 

usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów 

    i urządzeń użyteczności publicznej, 

9) zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Tarnowska Wola, 

10) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zamknięcie obrad. 
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Ad.  1. 

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin, który powitał 

wszystkich zebranych oraz osoby uczestniczące w obradach, a następnie  stwierdził wymaganą 

liczbę  do podejmowania prawomocnych uchwał tj. 15 radnych.  

 

Ad.  2. 

Następnie Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał czy są 

uwagi i wnioski do porządku obrad. 

Wniosków nie zgłoszono, sesja przebiegała według przedstawionego porządku obrad.  

 

Ad.  3. 

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

sesji z dnia 26 marca 2014 r.   

Uwag nie zgłoszono.  

Protokół został przyjęty przy 15 głosach „za”. 

 

Ad.  4. 

Wiesław Ordon Burmistrz Miasta i Gminy  przedstawił informację z działalności między sesjami 

tj. za okres od 22 marca do 26 kwietnia 2014 roku. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodniczący zwrócił się o zadawanie pytań burmistrzowi w związku ze złożoną informacją; 

Radny Marek Ostapko zapytał o cel i przebieg wizyty burmistrza na Ukrainie. 

Burmistrz Wiesław Ordon poinformował, że dwudniowy wyjazd do Gródka i Komarna na 

Ukrainie odbył się na zaproszenie tamtejszego księdza. Podczas pobytu ustalone zostały zasady 

współpracy w zakresie pomocy humanitarnej dla najuboższej ludności (odzież, żywność). 

Rozmowy dotyczyły także współpracy z kościołem greko-katolickim. 

W dalszej części burmistrz odpowiedział na zapytania radnych w sprawach: 

- rozstrzygnięcia konkursu dotacyjnego dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, 

- celu wizyty ratowników z krytej pływalni w nowodębskich przedszkolach, 

- tematyki posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia, 

- cyklu prac przy budowie sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie. 

Burmistrz poinformował, że w związku ze złożonym przez Gminę wnioskiem na 

dofinansowanie tego zadania, Nowa Dęba uzyskała jedną z najwyższych dotacji w 

województwie podkarpackim. Na sesję w maju br. burmistrz przedłoży projekt uchwały w której 

określony zostanie cykl robót w okresie 3-letnim oraz kwoty dofinansowania w poszczególnych 

latach – w porozumieniu z RIO w Rzeszowie. 

Innych pytań nie było. 

 

Ad.  5. 

W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad.  6. 

Leszek Mirowski Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 

kolejno przedstawił informacje zakresie: 

1) Działalności Ośrodka za 2013 rok, 

2) Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie za 2013 rok, 

3) Oceny zasobów pomocy społecznej. 

Ad. 1) W trakcie składania informacji Kierownik OPS szeroko omówił zakres działalności 

Ośrodka na którą składają się: 

 Liczba rodzin objętych pomocą, 
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 liczba mieszkańców korzystających z różnych form pomocy, 

 liczba zgłoszeń w sprawach udzielenia pomocy, 

 charakterystyka rodzin objętych pomocą, 

 dochody i wydatki ośrodka 

 pracownicy ośrodka. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu 

Ad. 2)  W kolejnym punkcie Leszek Mirowski przedstawił Raport z realizacji Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony  ofiar przemocy w rodzinie wraz 

z informacją na temat działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.  

W tym punkcie Rada wysłuchała obszernej informacji nt działań Zespołu w zakresie zjawiska 

przemocy, jego skali występowania oraz  działań podejmowanych w odniesieniu do osób 

uwikłanych w problem przemocy w rodzinie. Raport stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. 3)  Następnie Kierownik MG OPS dokonał Oceny zasobów pomocy społecznej na 2013  rok 

w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. W trakcie prezentacji 

wizualnej Kierownik Leszek Mirowski szczegółowo zapoznał Radę z danymi dotyczącymi 

Gminy Nowa Dęba na tle gmin powiatu tarnobrzeskiego w zakresie sytuacji demograficznej i 

społecznej, ilości osób korzystających z pomocy i wsparcia ośrodków z rodzajami pomocy i 

świadczeń. W informacji Rada zapoznała się również z zasobami instytucjonalnymi pomocy i 

wsparcia, kadrą, zatrudnieniem ośrodka i zespołami pracy socjalnej oraz środkami finansowymi 

przewidzianymi na tę działalność. Na zakończenie Kierownik zapoznał radnych z pozostałymi 

informacjami jak też z wnioskami  końcowymi. Treść Oceny zawarta jest w załączniku nr 6 do 

protokołu. Pytań ze strony radnych nie było 

Podsumowując Przewodniczący Wojciech Serafin stwierdził, że Rada pozytywnie oceniła 

przedstawioną informację, a Przewodnicząca Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw 

Społecznych i Etyki Helena  Tłusta podziękowała Kierownikowi oraz pracownikom Ośrodka za 

wkład pracy i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców naszej 

Gminy. Leszek Mirowski także skierował słowa podziękowania do radnych, Policji, Straży 

Miejskiej oraz wszystkich, którzy współpracują z ośrodkiem dla dobra potrzebujących. 

 

Ad.  7. 
Podjęcie uchwał: 

1)    Leszek Mirowski Kierownik MG OPS przedstawił projekt uchwały RM w sprawie 

uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.  

Uzasadniając projekt poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy  o pomocy społecznej do zadań 

własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest między innymi integracja osób i 

rodzin z grup szczególnego ryzyka. Pierwsze opracowanie Strategii pochodzi z października 2006 r. 

której czas obowiązywania obejmował lata 2007-2013. Opracowana obecnie przez Zespół do spraw 

opracowania GSRPS obejmuje lata 2014-2020 i jest najważniejszym dokumentem stanowiącym o 

realizowanej lokalnej polityce społecznej. Kierownik dodał, że Strategia zawiera aktualną diagnozę 

sytuacji społeczno - gospodarczej w gminie Nowa Dęba oraz określa cele strategiczne, jak też wyznacza 

kierunki działań dla ich realizacji. Leszek Mirowski podkreślił, że tworzenie Strategii miało charakter 

uspołeczniony poprzez ankiety i udział w Forum Rozwoju Społecznego. Projekt dokumentu został 

również poddany konsultacjom społecznym oraz udostępniony został na stronie internetowej Gminy 

Nowa Dęba. 

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

powiedziała, że dokument jest wynikiem pracy wielu osób, którzy pracowali w Zespole ds. 

Strategii, który reprezentował wszystkie jednostki organizacyjne Samorządu Gminy Nowa Dęba 

oraz lokalne podmioty innych instytucji. Przewodnicząca poinformowała również, że komisja 

wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii. Następnie głos 
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zabrał Stanisław Baska - szef Grupy Doradczej BAS, która opracowała Strategię oraz w krótkim 

wystąpieniu przedstawił jak przebiegały prace nad dokumentem. 

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały, w 

wyniku którego UCHWAŁA NR XLII/383/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 

SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLE- 

MÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 została podjęta przy 15 głosach „za”. 

O  godz. 16 30 Przewodniczący ogłosił 20 min. przerwy w obradach. 

O  godz. 16  50 obrady zostały wznowione. 

 

2)   Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu 

miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok. 

Uzasadniając projekt poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały zmieniającej 

budżet, dokonuje się zmian po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu. 

W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych budżetu 2013 roku, wpływy z tytułu podatku od 

nieruchomości głównie od osób fizycznych były większe niż pierwotnie planowano, dlatego też, 

zwiększa się z tego tytułu dochody w 2014 roku ogółem o kwotę 300.000,-zł i przeznacza się ją 

na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem zlokalizowanej przy 

SP Nr 2 w Nowej Dębie”. Ogółem na to zadanie w ramach wydatków roku 2014 Gmina 

przeznaczy kwotę 750.000,-zł, co umożliwi pozyskanie środków z budżetu Urzędu 

Marszałkowskiego w kwocie 250.00,- zł. 

Pozostałe zmiany dotyczą dochodów uzyskanych przez P-5 w Nowej Dębie ze środków ARR 

z przeznaczeniem na dopłatę do mleka. W SOSiR zwiększa się dochody z wpływów za 

udostępnianie kortów tenisowych, zaś środki przeznacza się na ich obsługę zgodnie z dyspozycją 

jednostki. Skarbnik poinformowała, że w stosunku do poprzedniego projektu uchwały, 

wprowadzono po stronie wydatkowej nowe zadanie inwestycyjne, wykonanie - remont mostu w 

Alfredówce, który to most uległ zniszczeniu w wyniku wjechania  ciężkiego samochodu 

ciężarowego. Środki zabezpieczono z budowy kanalizacji w tej miejscowości. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie było. 

UCHWAŁA NR XLII/384/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN  BUDŻETU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2014 ROK została podjęta przy 

15 głosach „za”. 

 

3)   Kolejno Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej 

Dębie za 2013 rok. 

Uzasadniając projekt powiedziała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami organem 

zatwierdzającym roczne sprawozdania finansowe samorządowej instytucji kultury jest Rada 

Miejska. W związku z powyższym Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie przedstawił 

do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2013 rok, składające się z bilansu sporządzonego 

na dzień 31 grudnia 2013r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.017.020,29 

zł., rachunku zysków i strat, który zamyka się wynikiem ujemnym w kwocie 13.702,51 zł. oraz 

informacji dodatkowej, stanowiącej załącznik do uchwały. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Głosów w dyskusji nie było, sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. 

UCHWAŁA NR XLII/385/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ 
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INSTYTUCJI KULTURY - SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W NOWEJ 

DĘBIE ZA 2013 ROK została podjęta przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym”. 

 

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

uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Nowa Dęba.  

Po przedstawieniu uzasadnienia, wniosła o przyjęcie autopoprawki technicznej, powstałej przy 

sporządzaniu projektu uchwały oraz wyjaśniła czego dotyczy. Poprawka techniczna została 

przyjęta przy 11 głosach „za” i 4 „wstrzymujących się”. 

Następnie Przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska poinformował 

o przebiegu prac nad projektem, po czym poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię 

komisji. Kazimierz Skimina poinformował, że komisja przyjęła poprawkę w w par.13 pkt. 2. W 

trakcie dyskusji radny Marian Tomczyk zgłosił kolejną poprawkę w tym samym paragrafie i 

punkcie uściślając sprawę odbioru odpadów z posesji. 

Wniosek radnego otrzymał brzmienie „Na właścicielach nieruchomości położonych w 

miejscach, gdzie dojazd samochodu odbierającego odpady komunalne jest niemożliwy spoczywa 

obowiązek wystawienia pojemników wzdłuż trasy odbioru, po wcześniejszym uzgodnieniu z 

zainteresowanymi mieszkańcami i pisemnym zatwierdzeniu skrócenia trasy odbioru przez 

burmistrza.”  

Poprawka radnego M. Tomczyka została przyjęta przy 12 głosach „za” i 3 „wstrzymujących 

się”. Innych uwag nie było. 

Po zamknięciu dyskusji przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z 

przyjętymi poprawkami  UCHWAŁA NR XLII/386/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 

DĘBIE W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I 

PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWA DĘBA została podjęta przy 10 głosach „za”, 3 

„przeciwnych” i 2 „wstrzymujących się”. 

 

5) Ewa Rozenbajgier kierownik Ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik 

o określonej pojemności. 

Uzasadniając projekt poinformowała, że rada uchwałą z dnia 27 marca 2013 r. dokonała wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła stawkę takiej 

opłaty oraz stawkę opłaty za pojemnik. Dodała, że przedstawiona propozycja zmiany dotyczy 

doprecyzowania zapisu poprzez określenie, że ustalone stawki opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy 

dotyczą jednokrotnego odebrania odpadów. 

Kazimierz Skimina przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Uwag nie było. 

UCHWAŁA NR XLII/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, USTALENIA STAWKI TAKIEJ 

OPŁATY ORAZ STAWKI ZA POJEMNIK O OKREŚLONEJ POJEMNOŚCI została 

podjęta przy 9 głosach „za” i 1 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się”. 

 

6) Kierownik Ref. GKS E. Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
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odpadów. Poinformowała, że zmiana uchwały jest konsekwencją zmian wprowadzonych w 

Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba, dotyczących 

zapisów związanych z utrzymaniem pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie 

sanitarnym oraz rezygnacji z selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w 

zabudowie wysokiej. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek oraz Kazimierz Skimina przewodniczący 

komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska poinformowali, że obie komisje 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Uwag i pytań nie było. 

UCHWAŁA NR XLII/388/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE ZMIENIAJĄCA 

UCHWAŁĘ W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU 

ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW 

została podjęta przy 7 głosach „za” i 3 „przeciw” 5 „wstrzymujących się”. 

 

7)      Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania 

deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Następnie poinformowała, co projekt uchwały 

zawiera, obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o 

terminach i miejscu składania deklaracji. Skarbnik wspomniała, że Rada Miejska uchwałą z dnia 

27 marca 2013r uchwaliła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Biorąc pod uwagę 10 miesięczny funkcjonowania tzw. „Systemu śmieciowego” 

przejętego przez Gminy, oraz problemów związanych ze składaniem deklaracji przez podmioty 

do tego zobowiązane, proponuje się zamiast jednej deklaracji obejmującej tereny zamieszkałe i 

niezamieszkałe, utworzyć dwie deklaracje, dokonując ich podziału. Deklaracja stanowi podstawę 

do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa. Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Uwag i pytań nie było. 

UCHWAŁA NR XLII/389/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA 

DEKLARACJI PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
została podjęta  13 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi się”. 

 

8) Sekretarz Gminy Elżbieta Gil przedstawiła projekt uchwały w sprawie powierzenia 

burmistrzowi uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne 

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej. Uzasadniając projekt poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce 

komunalnej rada miejska - postanawia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i 

opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej. Dodała, że  uprawnienie to organ stanowiący może 

powierzyć burmistrzowi w drodze uchwały. Dodała, że powierzenie burmistrzowi tych  

uprawnień  pozwoli na bieżące normowanie w/w spraw. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Innych pytań nie było. 

UCHWAŁA NR XLII/390/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

POWIERZENIA BURMISTRZOWI UPRAWNIEŃ W ZAKRESIE USTALANIA 
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WYSOKOŚCI CEN I OPŁAT ZA USŁUGI KOMUNALNE O CHARAKTERZE 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW 

I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ została podjęta 15 głosami „za”. 

 

9) Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej 

Strategii Rozwoju Wsi Tarnowska Wola. W uzasadnieniu do projektu poinformowała, że w 

związku z aplikowaniem Sołectwa Tarnowska Wola do PPOW należy zatwierdzić przyjętą przez 

Zebranie Wiejskie soł. Tarnowska Wola Sołecką Strategię Rozwoju Wsi. Dokument ten pozwoli 

na aplikowanie o środki z PPOW na zadania inwestycyjne realizowane na terenie tej 

miejscowości. Strategia została opracowana na warsztatach zorganizowanych przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, podczas których mieszkańcy miejscowości 

podjęli decyzję aby do programu zgłosić zadanie polegające na doposażeniu placu zabaw obok 

Szkoły Podstawowej. 

Sekretarz dodała, że komisja zwróciła uwagę, iż w Strategii wpisana została  nazwa historyczna 

sołectwa Alfredówka „Ciosy”, w związku z czym zaproponowano, aby nazwa przysiółka została 

zapisana „Małe Ciosy”.   

Tomasz Gazda Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z poprawką. 

Uwag i pytań nie było. 

UCHWAŁA NR XLII/391/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

ZATWIERDZENIA SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI TARNOWSKA WOLA 
została podjęta  przy 15 głosach „za”. 

 

10) Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania tytułu 

„Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”. 

Powiedziała, że w związku z możliwością jaką dają przepisy ustawy o samorządzie gminnym  

oraz Uchwały Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 2011 r. w 

sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba” i „Zasłużony dla 

Miasta i Gminy Nowa Dęba na wniosek Kapituły,  nadaje się tytuł „Zasłużony dla Miasta i 

Gminy Nowa Dęba” Zespołowi Pieśni i Tańca „Dębianie” działającemu przy Samorządowym 

Ośrodku Kultury w Nowej Dębie. Sekretarz w skrócie poinformował o pracach kapituły oraz 

przedstawiła uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu. 

Pytań i uwag  nie było. 

UCHWAŁA NR XLII/392/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” została 

podjęta  przy 15 głosach „za”. 

O godz.1740  salę obrad opuścił radny Tomasz Licak – obecnych 14 radnych. 

 

Ad.  8. 

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

złożeniu przez radnego Marka Ostapko interpelacji w sprawach: 

1/ zbyt długiego czasu świecenia lamp w podwórkach, 

2/ awarii oświetlenia parkowego i liniowego na Pl. Gryczmana, 

3/ osuwania się ziemi ze skarp w ogrodzie Koziołek, 

4/ przyczyny zmiany siedziby dyrekcji SOSiR, 

5/ zapadających się i pękających płyt na Pl. Gryczmana, 

6/ zamiany materiału budowlanego na plantach z granitu na bazalt, 

7/ nawierzchni ścieżki spacerowej „nad zalewem”, 

8/ stanowiska projektanta w sprawie zejścia na molo nad zalewem, 

9/ awaryjności oświetlenia na Placu Gryczmana, 
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10/ wyjaśnień w sprawie niezadowalającej odpowiedzi na interpelację z 3 marca br. 

Radny Stanisław Skimina złożył interpelację w sprawie likwidacji przejazdu kolejowego w 

Chmielowie. 

Sekretarz poinformowała, że odpowiedzi na interpelacje zostały udzielone w terminie 

przewidzianym w Statucie Gminy. 

 

Ad.  9. 

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 

Maria Mroczek zwróciła się do burmistrza o udzielenie pisemnej odpowiedzi na temat funkcji 

nowedębskiego zalewu. Radna powiedziała, że zwrócił się do niej jeden z mieszkańców, który 

zamierzał pływać po zalewie łodzią motorową, ale nie uzyskał zgody. Zapytała więc, czy zalew 

służy wyłącznie do wędkowania, czy też mieszkańcy mogą na jego terenie realizować inne pasje. 

Radna wspomniała, że akwen dawniej służył do prób silników wodnych produkowanych przez 

zakłady metalowe. 

Burmistrz Wiesław Ordon przyznał, że faktycznie zalew powstał w latach 60-tych do celów prób 

silników zaburtowych produkowanych w zakładach metalowych. W latach 70-tych zakłady 

przeznaczyły akwen na cele rekreacyjne, a w rejonie zalewu powstała infrastruktura turystyczna. 

W latach 90-tych teren przejęła Gmina i od tego czasu służy on jako ośrodek rekreacyjny, 

natomiast akwen został wydzierżawiony na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego, który 

prowadzi na jego terenie działalność statutową. Burmistrz dodał, że akwen jest zbyt mały, aby 

mogły się po nim poruszać łodzie motorowe. Również na terenie jeziora machowskiego, które 

jest 100-krotnie większe obowiązuje zakaz używania sprzętu motorowego. 

Następnie radna zapytała, czy już znane koszty centralnego ogrzewania za 2012 rok w budynku 

110 przy ul. Kościuszki. 

Burmistrz odpowiedział, że będą znane po zakończeniu inwentaryzacji obiektu, która jeszcze 

trwa. 

Maria Mroczek poruszyła również sprawę parkingu przy stacji kolejowej w Nowej Dębie. 

Burmistrz odpowiedział, że istnieje tam ok. 5 miejsc postojowych, jednak teren nie należy do 

gminy. 

Radna Poruszyła również sprawę zagospodarowania terenu przy ulicy Słowackiego oraz 

zwróciła uwagę, że parking przy ten ulicy służy posiadaczom pojazdów jako komis 

samochodowy. 

Burmistrz odpowiedział w sprawie zagospodarowania terenu przy ul. Słowackiego i rozmowach 

z właścicielem budynku. 

Natomiast Komendant SM Mieczysław Nalepa poinformował, że  nie ma przepisu 

zabraniającego właścicielom pojazdów wystawiania kartki informującej o sprzedaży samochodu. 

Radny Marek Ostapko zgłosił zapytania w sprawach: 

- terminu zabezpieczenia osuwania się ziemi ze skarp w ogrodzie Koziołek, 

- kto został inspektorem nadzoru na inwestycji nad zalewem? 

- zamiany asfaltu na ścieżkach rowerowych nad zalewem, 

- kiedy ścieżki rowerowe zostaną dostosowane do dokumentacji projektowo-technicznej. 

Odpowiedzi na zapytania radnego udzielił z-ca burmistrza Zygmunt Żołądź. 

- Aktualnie trwa zabezpieczanie skarp na terenie Koziołka. 

- Do nadzoru inwestycji nad zalewem wyłonione zostało Biuro Projektowo Budowlane Józefa 

Bauma z Mielca, z którym ustalono warunki umowy. 

- Wystąpiła zamiana materiału na ścieżce rowerowej. Asfalt lany modyfikowany zastąpiony 

został asfaltobetonem. Zastępca burmistrza dodał, że zastąpiony materiał jest równoważny, a na 

okoliczność zamiany sporządzony został kosztorys różnicowy. 

- Z.Żołądź poinformował, że do 31 maja br. trwa wymiana nawierzchni ścieżki rekreacyjnej.  

Po położeniu każdej warstwy będą wykonywania badania zgodności z projektem technicznym. 
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Marek Ostapko zapytał kiedy na ścieżkach rowerowych wbudowana zostanie podbudowa 

zgodna z dokumentacją techniczną. Radny zwrócił również uwagę, że palisada drewniana 

wykonana jest z drewna o niskiej jakości z wadliwą izolacją i niedostatecznym umocnieniem. 

Janina Lubera zwróciła się do burmistrza o spowodowanie udzielenia rzetelnej odpowiedzi na 

zapytania oraz informację na temat realizowanych prac. 

Z-ca burmistrza poinformował jak przebiega zdejmowanie warstw nawierzchni ścieżki 

spacerowej. 

Stanisław Skimina zwrócił się do burmistrza w sprawie porządkowania terenu przy „ochronce” 

w Chmielowie. Zwrócił również uwagę, że wzrasta ilość szkód wyrządzonych na uprawach 

rolnych przez dziki. Radny poruszył także sprawę mostu w Chmielowie oraz skradzionej 

barierki. Burmistrz Wiesław Ordon udzielił odpowiedzi na sprawy poruszone przez radnego. 

Przewodniczący RM poinformował o wpłynięciu do RM pism  

1)  pismo Barbary Trzeciak z 12 marca 2014 r. skierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej    

     w Rzeszowie w sprawie działań Burmistrza MiG Nowa Dęba, 

2)  pismo prezesa RIO w Rzeszowie z 21 marca 2014 r. kierujące skargę Barbary Trzeciak do             

     Rady Miejskiej w Nowej Dębie, 

3)  pismo Barbary Trzeciak z 25 marca 2014 r. skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej    

     w Nowej Dębie dotyczące wniesienia sprawy pod obrady sesji RM. 

Wojciech Serafin wyjaśnił, że sprawa dotyczy wniosku o nabycie na własność lokalu 

mieszkalnego, będącego w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu. 

Rada przy 9 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” skierowała sprawę do rozpatrzenia przez 

Komisję Rewizyjną RM. 

Wiceprzewodnicząca Maria Mroczek zabrała głos w sprawie organizacji pracy komisji stałych 

RM i powiedziała, iż uważa, że posiedzenia nie powinny się odbywać jedno po drugim. 

Uważa też, że w sesji powinni uczestniczyć dyrektorzy placówek oświatowych. 

Sekretarz Gm. Wyjaśniła, że dyrektorzy każdorazowo zapraszani są na sesje, lecz w nich nie 

uczestniczą.  

Kolejna sesja RM planowana jest na 28 maja br. o godz. 1400. 

Burmistrz poinformował, że może zajść konieczność zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym. 

 

Ad.  10. 

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie XLII 

sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

     Wojciech Serafin 

Protokół sporządziła: 

Elżbieta Goclan  


