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P R O T O K Ó Ł  Nr XLIV/2014 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 28 maja 2014 r. 

 

 

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

Gminy i trwała od godz. 1400  do godz. 1715. 

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

protokołu. Radny nieobecny – Ryszard Rutyna. 

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 protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Miejskiej.  

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

5. Zapytania i wnioski mieszkańców.   

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym 

Chmielów, gmina Nowa Dęba, 

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

3) zmian w Uchwale Nr XLII/389/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 kwietnia 

2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli 

nieruchomości, 

4) utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Nowej Dębie, 

5) nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowej Dębie, 

6) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 

7) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 

w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3, 

8) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2014, 

9) rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

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. 13 radnych.  

 

Ad.  2. 

Następnie Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał czy są 

uwagi i wnioski do porządku obrad. 
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Elżbieta Gil Sekretarz Gminy w imieniu burmistrza miasta i gminy wniosła o wprowadzenie 

dwóch  projektów uchwał w sprawach: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, 

2) zmiany w uchwale dotyczącej udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu. 

Następnie krótko uzasadniła wniosek oraz dodała, że wnoszone projekty uzyskały pozytywną 

opinię komisji budżetowej RM. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski w wyniku którego radni 

jednogłośnie -13 „za” przyjęli poprawkę do porządku obrad w pkt.6 poprzez wprowadzenie 

ppkt.10) i 11).  

Innych 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 XLII 

sesji z dnia 30 kwietnia 2014 r.   

Radny Marek Ostapko wniósł o dokonanie poprawki w pkt. „wolne wnioski”, gdzie pomyłkowo 

zostało zapisane „protokół różnicowy”, a winno być „kosztorys różnicowy”. Przewodniczący 

poinformował, że uwaga zostanie uwzględniona - innych nie zgłoszono. 

Protokół został przyjęty przy 13 głosach „za”. 

Następnie przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z XLIII sesji z 15 maja 2014 r. 

Uwag nie zgłoszono.  

Protokół został przyjęty przy 13 głosach „za”. 

 

Ad.  4. 

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

tj. za okres od 27 kwietnia do 27 maja 2014 roku. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

W związku z zapytaniem Krzysztofa Sałka dot. udziału burmistrza w posiedzeniu komisji ds. 

rokowań w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności 

na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN burmistrz poinformował, że cztery nowe firmy 

ubiegają się o uzyskanie zezwolenia na działalność w strefie. 

Marek Ostapko zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi; pracy fotoradaru oraz dlaczego 

nowodębscy przedsiębiorcy nie otrzymali oferty na dowóz uczestników obozu w Piaskach. 

Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że przyczyną okresowego wstrzymania pracy 

fotoradaru jest absencja chorobowa 2 strażników, jednak w najbliższym czasie praca urządzenia 

zostanie wznowiona. 

Następnie dyrektor SOSiR poinformował o wyniku postępowania w sprawie wyboru oferty na 

dowóz uczestników na obóz w Piaskach. Dodał, że przetarg wygrał nowodębski przewoźnik 

Andrzej Warchoł, który zaoferował najniższą cenę za 1 km. 

Burmistrz udzielił także informacji na temat możliwości odbycia stażu w UMiG oraz terminu 

zakończenia prac na ulicy Cmentarnej w związku z zapytaniem Marii Mroczek. 

Wiceprzewodnicząca RM w kolejnych zapytaniach zwróciła się o szerszą informację w sprawie 

rozstrzygnięć konkursów dotacyjnych tj. ile organizacji złożyło wnioski oraz ile otrzymało 

dofinansowanie. 

Burmistrz udzielił również odpowiedzi na zapytanie Stanisława Skiminy w sprawie budowy 

parkingu przy fabryce Pilkington w Chmielowie. 

Innych pytań nie było. 

O 14 30 na obrady przybył Andrzej Durtka – obecnych 14 radnych. 
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Ad.  5. 

W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrał mieszkaniec miasta Aleksander 

Kwolik, który wystąpił w imieniu lokatorów mieszkań komunalnych. Poinformował, że 

mieszkańcy otrzymali rozliczenie wody niebilansującej się za 2013 rok, z którym większość się 

nie zgadza. Mieszkaniec uważa, że winę za straty wody ponosi PGKiM, poruszył przy tym 

sprawę legalizacji liczników głównych doprowadzających wodę do poszczególnych budynków. 

Ponadto zwrócił się o wyjaśnienie przyczyny różnic w kwotach, które otrzymali mieszkańcy i 

wniósł o wyjaśnienie problemu wody niebilansującej się. 

Przewodniczący obrad udzielił głosu Prezesowi PGKiM Antoniemu Kapuści, który przybliżył 

zaistniały problem. Poinformował, że woda niebilansująca jest to różnica pomiędzy odczytami 

wodomierzy indywidualnych, a wodomierzem głównym, będącym zaworem wejściowym do 

każdego budynku. Pomiar ilości zużytej wody dostarczonej do instalacji wodociągowej zawsze 

odbywa się za pomocą wodomierza głównego, instalowanego na każdym przyłączu instalacji do 

sieci wodociągowej. Przy rozliczaniu zużycia wody wykazanego przez wodomierz główny na 

odbiorców posiadających opomiarowane zużycie w mieszkaniach, okazuje się prawie zawsze, że 

wskazania wodomierza głównego są wyższe niż suma wodomierzy indywidualnych. Przyczyną 

powstania tej różnicy są dopuszczalne przepisami błędy przyrządów pomiarowych, 

nierejestrowane przecieki czy brak jednoczesności dokonywania odczytów oraz klasa 

wodomierzy i sposób ich montowania. 

A.Kwolik powiedział, że za zużytą wodę wg wskazań licznika w swoim mieszkaniu zapłacił i 

nie poczuwa się do zapłaty za wodę niebilansującą się. 

Dalej prezes przedsiębiorstwa poinformował, że wprowadzona zmiana ustawy spowodowała, że 

wszyscy zarządcy winni różnicę bilansową wody rozliczać indywidualnie z mieszkańcami 

według wybranej przez siebie metody. Powiedział, że w tej sprawie odbyły się zebrania 

wspólnot, które w większości w drodze podjętych uchwał opowiedziały się za rozliczeniem 

uchybów wody proporcjonalnie do ilości zużytej wody na mieszkanie. 

Wobec wielu niejasności i różnic w sprawie przewodniczący Wojciech Serafin poinformował, że 

kieruje tę sprawę do właściwej komisji RM. 

Prezes PGKiM poinformował, że w budynkach na ulicy Mickiewicza wodomierze nie były 

legalizowane przez 10-15 lat dodał, że licznik główny jest legalizowany zgodnie z przepisami. 

Następnie głos w dyskusji zabrał mieszkaniec Nowej Dęby Janusz Dziewięcki. W swojej 

wypowiedzi poruszył sprawę zarządu PGKiM nad budynkami komunalnymi, poruszył kwestię 

rozliczania wody oraz powiedział, że w budynku Rzeszowska 9 licznik główny nie był 

legalizowany od 10 lat. Uważa, że zarówno gmina jak i lokatorzy są oszukiwani przez 

przedsiębiorstwo i wniósł o rozwiązanie tego problemu na terenie wszystkich wspólnot oraz 

wsparcie Rady w tej sprawie. 

W czasie dyskusji, kiedy radny Marek Ostapko usiłował zabrać głos, bez udzielenia go przez 

przewodniczącego, Wojciech Serafin zwrócił uwagę na niewłaściwe zachowanie radnego i 

przywołał do zachowania zgodnie z regulaminem obrad. 

Zamykając dyskusję Przewodniczący Wojciech Serafin zapewnił mieszkańców, że Rada zajmie 

się tym problemem. Zostanie zorganizowane spotkanie z udziałem wszystkich zainteresowanych 

stron, termin zostanie ustalony wspólnie z wszystkimi radnymi RM. 

  

Ad.  6. 
Podjęcie uchwał: 

1)    Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody 

na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN 

nieruchomości zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Chmielów - gmina Nowa Dęba. 

Uzasadniając projekt poinformowała, że Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 

Sandomierzu oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu wystąpili  
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z wnioskiem o podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 

nowych nieruchomości obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK 

WISŁOSAN zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Chmielów. Poinformowała, że wniosek 

dotyczy 2-ch działek o łącznej powierzchni 0,6610 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa, 

a użytkownikiem wieczystym BERROCAL Sp. z o.o. Wniosek Agencji Rozwoju Przemysłu 

dotyczy 8 działek o łącznej powierzchni 6,1250 ha, których właścicielem i użytkownikiem 

wieczystym są państwo Anna i Waldemar Grzesiak oraz 4-ch działek o łącznej powierzchni 

0,1814 ha, stanowiących własność gminy Nowa Dęba, na których zamianę z Agencją Rozwoju 

Przemysłu wyraziła zgodę Rada Miejska podczas sesji odbytej 15 maja br. Dalej Sekretarz 

przytoczyła przepisy prawne regulujące sprawy o ustanowienie strefy.  

Tomasz Gazda przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji poinformował, że 

komisja pozytywne zaopiniowała projekt uchwały. 

Następnie burmistrz Wiesław Ordon przedstawił na mapie w jakich granicach występują działki 

oraz objaśnił sprawę przeznaczenia tego terenu. Dodał, że objęcie obszarem TSSE EURO-PARK 

WISŁOSAN w/w nieruchomości przyczyni się wzbogacenia oferty inwestycyjnej adresowanej 

do inwestorów i umożliwi dalszą realizację inwestycji związanej z rozbudową funkcjonującego 

od 2012 r. Zakładu Produkcji Szyb Samochodowych, a tym samym zwiększenia zatrudnienia w 

Spółce Pilkington Automotive Poland. 

Następnie Zygmunt Cholewiński powiedział, że dzięki objęciu obszarem Tarnobrzeskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości zlokalizowanych w Chmielowie, agencja będzie 

miała możliwość zaoferowania potencjalnemu przedsiębiorcy atrakcyjnego terenu. Podziękował 

Radzie Miejskiej za przychylność w dotychczasowych działaniach, które będą przynosiły 

Gminie wymierną korzyść.  

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

wyniku którego UCHWAŁA NR XLIV/396/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 

SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA OBJĘCIE OBSZAREM TARNOBRZESKIEJ 

SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN 

NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 

CHMIELÓW - GMINA NOWA DĘBA  została podjęta przy 13 głosach „za”. W głosowaniu 

nie uczestniczył Marek Ostapko. 

O  godz. 15 30 Przewodniczący ogłosił 20 min. przerwy w obradach. 

O  godz. 15  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 wprowadzono do budżetu 

dochody z tytułu odsetek podatkowych i przeznaczono je na dotację dla przedszkola 

niepublicznego Krasnal oraz na odsetki od środków z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej 

wysokości. Ponadto dokonano zmian w wydatkach dawnego GFOŚ i GW przeznaczając 

zapisaną dotację na dopłatę do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację azbestu 

dla osób fizycznych. Ponadto wprowadzono środki uzyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki 

na realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Koszt projektu to kwota 

14.000,-zł, kwota dofinansowania 6.750,-z pozostałe środki zabezpieczone w ramach 

profilaktyki alkoholowej. Dodatkowo wprowadzono do budżetu zwiększenie środków w formie 

dotacji dla Powiatu tarnobrzeskiego o kwotę 180.000,-zł, z przeznaczeniem na wykonanie windy 

w budynku J.P.II 4 w Nowej Dębie.  Skarbnik poinformowała, że środki zostały zabezpieczone z 

zadań, gdzie są już rozstrzygnięcia przetargowe.  
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Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie było. 

UCHWAŁA NR XLIV/397/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN  BUDŻETU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2014 ROK została podjęta przy 

13 głosach „za”. 

 

3)   Kolejno Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 

XLII/389/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i 

miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości. 

Uzasadniając projekt nadmieniła, że Rada Miejska uchwałą z dnia 30 kwietnia 2014 roku 

zmieniła wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości. W związku z tym, że w 

paragrafie 2 tej uchwały wprowadzono możliwość składania deklaracji za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej, jednakże nie wskazano formatu 

dokumentu za którego pośrednictwem usługa ta będzie realizowana. Przedłożony projekt zmiany 

poprzedniej uchwały uszczegóławia, że będzie to edytowalny plik dokumentu pdf. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. Również Kazimierz Skimina przewodniczący komisji Rolnictwa, 

Melioracji i Ochrony Środowiska poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. Pytań nie było. 

UCHWAŁA NR XLIV/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

ZMIAN W UCHWALE NR XLII/389/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE Z 

DNIA 30 KWIETNIA 2014 ROKU W SPRAWIE WZORU DEKLARACJI O 

WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

ORAZ TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA DEKLARACJI PRZEZ WŁAŚCICIELI 

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

 

 
4)   Renata Bal Dydektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Nowej Dębie. 

Poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, żłobki 

mogą tworzyć i prowadzić gminy w formie gminnych jednostek budżetowych. Biorąc pod 

uwagę m.in. fakt że w Gminie nie funkcjonuje żłobek jako samodzielna jednostka organizacyjna 

i jest duże zainteresowanie ze strony rodziców utworzeniem takiej jednostki, a także możliwość 

pozyskania przez Gminę Nowa Dęba środków finansowych na remont i wyposażenie żłobka, 

utworzenie takiej jednostki jest zasadne. 

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

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 

UCHWAŁA NR XLIV/399/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

UTWORZENIA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ O NAZWIE ŻŁOBEK MIEJSKI 

W NOWEJ DĘBIE, 
została podjęta przy 13 głosach „za”. 

Na obrady powrócił Marek Ostapko – obecnych 14 radnych. 

 

5) Renata Bal przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania statutu Żłobkowi 

Miejskiemu w Nowej Dębie. 

Uzasadniając projekt poinformowała, że zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3,  żłobek działa na podstawie statutu, który ustala podmiot tworzący żłobek. 
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Helena Tłusta Przewodnicząca Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 

Uwag nie było. 

UCHWAŁA NR XLIV/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA STATUTU ŻŁOBKOWI MIEJSKIEMU W NOWEJ DĘBIE, została podjęta 

przy 14 głosach „za”. 

 

6) Następnie Dyrektor BOJS przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

Poinformowała, że konieczność ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i 

klubów dziecięcych wynika z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat. Dodała, że wysokość 

opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z 

przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W projekcie uchwały zaproponowano opłatę 

w wysokości 50 zł. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było. 

UCHWAŁA NR XLIV/401/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW 

I KLUBÓW DZIECIĘCYCH, została podjęta przy 14 głosach „za”  

 

7)      Kolejno Renata Bal przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 

żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości 

świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. 

Powiedziała, że w myśl obowiązujących przepisów  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba 

sprawuje nadzór nad żłobkami działającymi na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w zakresie 

warunków i jakości świadczonej opieki. Nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru 

przyjętego przez Radę Miejską w Nowej Dębie w drodze niniejszej uchwały. 

Stanisław Skimina przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu poinformował, 

że komisja zapoznała się z treścią planu nadzoru i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Uwag i pytań nie było. 

UCHWAŁA NR XLIV/402/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

PRZYJĘCIA PLANU NADZORU NAD ŻŁOBKAMI, KLUBAMI DZIECIĘCYMI ORAZ 

DZIENNYMI OPIEKUNAMI W ZAKRESIE WARUNKÓW I JAKOŚCI 

ŚWIADCZONEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3, została podjęta  14 głosami „za”. 

 

8) Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2014. 

Następnie wyjaśnił, że w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na realizację 

zadania ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2014 pod nazwą „Lokalne imprezy profilaktyczne” oraz dużym 

zainteresowaniem szkół programami profilaktycznymi z zakresu nadużywania alkoholu i innych 

środków psychoaktywnych należy dokonać korekty kwot w szczegółowym podziale środków. 

Projekt uchwały zawiera zwiększenie środków finansowych na zadanie „Prowadzenie edukacji 

społecznej na temat zjawiska przemocy, przemocy w rodzinie, nadużywania substancji 

psychoaktywnych” oraz zmniejszenie kwoty na zadanie „Lokalne imprezy profilaktyczne”. 

Dodał, że niewykorzystana kwota to 2.280,- zł. 

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

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Innych pytań nie było. 
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UCHWAŁA NR XLIV/403/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2014 została podjęta 14 głosami „za”. 

9) Wojciech Serafin Przewodniczący RM przedstawił projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz zapoznał Radę z 

treścią uzasadnienia do uchwały. Dodał, że uzasadnienie zawiera wyjaśnienia burmistrza złożone 

w tej sprawie oraz stanowisko komisji rewizyjnej. Następnie wiceprzewodnicząca RM Maria 

Mroczek w swojej wypowiedzi stwierdziła, że sprawa ciągnie się od 2009 roku i wnioskuje o 

dokonanie sprzedaży lokalu na rzecz B. Trzeciak  jeszcze w bieżącej kadencji Rady. Dodała, że 

komisja gospodarki przestrzennej na posiedzeniu 2013 r ustaliła  kolejność załatwienia 

oczekujących wniosków w sprawie sprzedaży lokali funkcyjnych, gdzie sprawa p. Trzeciak 

została postawiona jako pierwsza, natomiast na rzecz Haliny Sar jako druga w kolejności. 

Jan Flis Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja szczegółowo zapoznała 

się ze sprawą, wyjaśnieniami burmistrza, zdaniem p. Barbary Trzeciak oraz przedstawiła 

wniosek o pozytywne załatwienie sprawy sprzedaży mieszkania. Dalej Jan Flis poinformował, że 

komisja zapoznała się z informacją burmistrza MiG oraz prezesa PGKiM w sprawie zadłużenia 

lokatorów w płatnościach czynszów mieszkaniowych. Na dzień dzisiejszy ich liczba wynosi 149, 

a zadłużenie ~1.200,-tys zł. 

Marek Ostapko zwrócił się do burmistrza o wyjaśnienie pojęcia przekwaterowanie w związku z 

zapytaniem p.Trzeciak. Następnie powiedział, iż nie zgadza się ze stanowiskiem komisji, iż 

burmistrz nie popełnił błędu przy sprzedaży mieszkań funkcyjnych i uważa, że skarga jest 

zasadna. Jan Flis uważa, że stanowisko radnego M.Ostapko zmierza do tego, aby sprawy nie 

załatwić. Dalej przewodniczący komisji stoi na stanowisku, że p. Trzeciak nie może kupić 

mieszkania nie z winy burmistrza, lecz stanowiska komendanta Miejskiego Policji w 

Tarnobrzegu. Przewodniczący Wojciech Serafin nadmienił, że RM występując z uchwałą w 

sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wyszła naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i od kilku 

lat jest realizowana. W sprawie sprzedaży lokali funkcyjnych, które zostały zbyte na rzecz ich 

mieszkańców Burmistrz nie uszczuplił majątku Gminy, a w sprawie p. Trzeciaków prawo nie 

zostało złamane. 

Maria Mroczek oraz Halina Drągowska w swoich wypowiedziach stwierdziły, że podzielają 

stanowisko komisji w tej sprawie, a sprzedane lokale funkcyjne nabyli pracownicy Policji. 

Marek Ostapko dalej stoi na stanowisku, że jeśli burmistrz popełnił błąd, to powinien   dążyć do 

załatwienia sprawy p. Trzeciak w sposób dla niej satysfakcjonujący.Burmistrz poinformował o 

wielokrotnie podejmowanych działaniach na rzecz załatwienia tego wniosku, jednakże 

proponowane lokale, jakie miał w dyspozycji nie odpowiadały wymaganiom Komendanta 

Policji. Dodał, że po pomyłkowym zbyciu dwóch lokali będących w dyspozycji komendanta,  

Policja nie wystąpiła do Gminy z żadnymi roszczeniami. Burmistrz dodał, że w niedługim czasie 

odbędzie się eksmisja lokatora z zajmowanego mieszkania, które następnie zostanie 

zaproponowane Policji. Po tych wyjaśnieniach burmistrz na czas głosowania nad uchwałą 

opuścił salę. 

Kontynuując dyskusję wiceprzewodnicząca Maria Mroczek wspomniała, że Komendant nie 

przyjął wcześniej zaproponowanych lokali mieszkalnych oraz powiedziała, że sprawa w obecnej 

kadencji RM powinna zostać załatwiona pomyślnie dla p.Trzeciak.  

Helena Tłusta dodała, że Rada może wyłącznie poprzeć sprawę, a właściwym do jej załatwienia 

jest burmistrz oraz nadmieniła o spotkaniu komisji gospodarki przestrzennej i inwestycji z 

komendantem Policji i jego stanowisku w tej sprawie.Janina Lubera wspomniała o wolnych 

lokalach w budynku Kościuszki 110 i powiedziała, iż lokatorzy nie płacący czynszów powinni 

zostać przekwaterowani do lokali o obniżonym standardzie. 
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Marek Ostapko dodał, że nie każdy lokal którym burmistrz dysponował został przedstawiony 

Komendantowi Policji. Odpowiadając radnemu Sekretarz Gminy udzieliła krótkich wyjaśnień w 

sprawie realizacji wniosków z listy osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego. 

Po zamknięciu dyskusji przewodniczący obrad poddał przedstawiony projekt uchwały pod 

głosowanie, w wyniku którego UCHWAŁA NR XLIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W 

NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA CZYNNOŚCI 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA została przyjęta  przy 11 głosach „za” i 3 

„przeciw”. 

 

10) Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, a następnie zapoznała Radę z 

objaśnieniami przyjętych wartości w zmianie WPF na lata 2014-2025 Gminy Nowa Dęba. 

Następnie udzieliła szczegółowych wyjaśnień w sprawie zaproponowanych zmian. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było. 

Pytań i uwag  nie było. 

UCHWAŁA NR XLIV/405/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE ZMIENIAJĄCA 

UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY 

NOWA została podjęta  przy 14 głosach „za”. 

 

11) Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej 

udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 

Poinformowała, że 30 grudnia 2013 r. 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. W wyniku ogłoszonego postepowania przetargowego przez 

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, wartość złożonej oferty 430.000,- zł, przekracza kwotę 

zarezerwowaną w budżecie gminy - dotychczas 120.000,-zł + środki PFRON-130.000,-  

W związku z powyższym wnioskuje o zwiększenie dotacji o kwotę 180.000,-zł - ogółem do 

kwoty 300.000,-zł dla Starostwa Powiatowego celem umożliwienia realizacji zadania w 2014 

roku. Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było.  

UCHWAŁA NR XLIV/406/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

ZMIANY W UCHWALE DOTYCZĄCEJ UDZIELENIA W 2014 ROKU POMOCY 

FINANSOWEJ POWIATOWI TARNOBRZESKIEMU została podjęta  przy 14 głosach 

„za”. 

 

Ad.  7. 

W punkcie interpelacje i zapytania radnych Sekretarz Gminy Elżbieta Gil poinformowała, że  

interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.  8. 

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 

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

powiedziała, że Rada zobowiązana jest do przestrzegania porządku obrad zawartego w Statucie 

Gminy i wszyscy radni winni stosować się do tych ustaleń. Nawiązując do sytuacji z punktu 5 

porządku sesji powiedziała, że radni mają prawo do wypowiedzi, jednakże powinni zabierać głos 

zgodnie z porządkiem zgłoszeń. 

Dalej Helena Tłusta wniosła o ustalenie terminu spotkania w sprawie rozliczeń wody 

niebilansującej się, z którą to sprawą zwrócili się do Rady mieszkańcy miasta. 
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Przewodniczący Wojciech Serafin skierował tę sprawę do komisji budżetowej RM, która z 

uwagi na rozliczenia finansowe będzie wiodącą w działaniach ku rozwiązaniu tego problemu. 

Przewodniczący komisji Krzysztof Sałek po konsultacji z radnymi ustalił termin posiedzenia 

komisji na 5 czerwca br. o godz.1530. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni wszyscy radni, 

burmistrz, prezes PGKiM oraz zainteresowani mieszkańcy. 

Następnie przewodniczący obrad udzielił głosu prezesowi PGKiM A. Kapuście, który w kilku 

słowach ustosunkował się do zarzutów zgłoszonych przez mieszkańca Janusza Dziewięckiego 

stwierdzając, że wiele zgłoszonych kwestii jest niezgodna z prawdą. 

Janina Lubera zwróciła się z zapytaniem dotyczącym rozliczenia kosztów ciepła w budynku 

Kościuszki 110 za 2012 i 2013 rok. 

Burmistrz odpowiedział, sprawa jest w toku. Po zakończeniu tych czynności przedstawi radzie 

informację o ich wyniku. 

Maria Mroczek zwróciła uwagę, że na Pl. Gryczmana usytuowanych jest 5 kamer, a w innych 

rejonach miasta, gdzie zakłócany jest spokój nie ma monitoringu. Radna wniosła przy tym o 

nasilenie kontroli rejonu ulicy 1 Maja i innych „ciemnych zaułków miasta”. 

Przewodniczący Wojciech Serafin ponownie nawiązał do sprawy przestrzegania porządku obrad 

sesji oraz zwrócił uwagę na niedopuszczalne zachowanie radnego Marka Ostapko w sprawie 

zabierania głosu i przestrzegania regulaminu. 

Na zakończenie przewodniczący ogłosił termin sesji absolutoryjnej na 25 czerwca 2014r. 

 

 

 

Ad.  9. 

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie XLIV 

sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

     Wojciech Serafin 

Protokół sporządziła: 

Elżbieta Goclan  


