
   

 

 

  P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2014 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 25 czerwca 2014 r. 

 

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

Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1400  do godz. 1810. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 

protokołu. 

Radni nieobecni: Ryszard Rutyna i Wojciech Serafin. 

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.   Rozpatrzenie  sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu        

  Gminy Nowa Dęba za 2013 rok; 

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, 

2) sprawozdanie finansowe, 

3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu, 

4) informacja o stanie mienia Gminy Nowa Dęba, 

5) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, 

6) dyskusja. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2013 rok, 

2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2013. 

5. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej. 

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

7.  Zapytania i wnioski mieszkańców.    

8.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

3) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok oraz zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Nowa Dęba na 2014 rok, 

4) udzielenia w 2014 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na budowę 

chodnika w miejscowości Alfredówka, 

5) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, 

6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 

7) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, 

8) ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Dębie. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.  1. 
Otwarcia sesji dokonała I Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Mroczek, która powitała 

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

liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał tj. 11 radnych. 
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Ad.  2. 
Następnie Przewodnicząca obrad przedstawiła proponowany porządek sesji i zapytała, czy są 

uwagi do porządku obrad. 

Elżbieta Gil Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza miasta i gminy wniosła o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Tarnobrzeskiemu na 

modernizację kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie. 

W kolejnym wniosku Sekretarz Gminy zwróciła się do Rady o przyjęcie zmiany tytułu projektu 

uchwały w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na 

budowę chodnika w miejscowości Alfredówka na: w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku 

zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu. 

Sekretarz poinformowała, że komisja Budżetowa wydała pozytywną opinię do projektów uchwał 

oraz przedstawiła krótkie uzasadnienie do wnoszonych projektów. 

Innych wniosków nie było, wobec czego Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszone 

wnioski, które w głosowaniu zostały przyjęte przy 11 głosach „za”.  

Jednocześnie Przewodnicząca zaproponowała umieszczenie wnoszonego projektu uchwały w 

punkcie 8, ppkt.9).   

Innych wniosków nie zgłoszono, sesja przebiegała według przedstawionego porządku obrad.  

O godz. 1415 na obrady przybył Krzysztof Sałek – obecnych 12 radnych. 

 

Ad. 3. 

W kolejnym punkcie porządku obrad, Rada przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Nowa Dęba za 2013 rok. 

1)     Przewodnicząca obrad oddała głos Alicji Furgał Skarbnikowi Gminy, która przedstawiła 

przebieg wykonania budżetu za rok ubiegły omawiając  dochody i wydatki  realizowane w 

okresie sprawozdawczym.  Poinformowała, że Zarządzeniem Nr 634/2014 z dnia 17 marca 2014 

roku Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba przedłożył Radzie Miejskiej oraz przesłał do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 

Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej 

instytucji kultury za 2013 rok. Sprawozdanie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z dnia 23 marca 2014 roku pod poz.1362. Wraz z wyżej 

wymienionym sprawozdaniem, Zarządzeniem Nr 635/2014 z dnia 17 marca 2014 roku 

Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej oraz przesłał do RIO w Rzeszowie informację o stanie 

mienia Gminy Nowa Dęba za 2013 rok. Dalej Skarbnik poinformowała, że zgodnie z 

przedłożonymi materiałami pierwotnie uchwalony uchwałą budżetową budżet Miasta i Gminy 

Nowa Dęba na 2013 rok z dnia 30 stycznia 2013, po stronie dochodów wynosił 60.666.568,-zł, 

zaś po stronie wydatków 61.321.568,-zł.  Poinformowała, że planowany deficyt budżetowy 

stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami wynosił 655.000,-zł. 

W trakcie roku zwiększono planowany deficyt do kwoty 894.162,-zł tj. o 394.162,-zł wyższy niż 

w pierwotnej uchwale budżetowej w związku z tym, że nie wpłynęły środki z dotacji na spłatę 

pożyczek zaciągniętych przez Gminę Nowa Dęba w BGK o/Rzeszów na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowanych ze środków UE. A. Furgał wyjaśniła, że środki te wpłynęły 

do gminy w I półroczu 2014 roku. Następnie Skarbnik przystąpiła do omówienia planu 

dochodów i poinformowała, że w wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy na 

31 grudnia 2013 roku osiągnął wysokość  62.250.623,-zł,-zł, z czego wykonanie wynosi 

58.352.493,52 co stanowi wykonanie 93,74% planu po zmianach. Dochody bieżące zostały 

zrealizowane na kwotę 50.075.642,05 zł co stanowi 95,28% planu po zmianach (plan dochodów 

bieżących-52.555.390,00-zł) oraz dochody majątkowe, gdzie na plan 9.695.233,-zł wykonanie 

stanowi 8.276.851,47 zł tj. 85,37% planu po zmianach. W 2013 roku wpłynęły do gminy dotacje 

na realizację zadań zleconych, własnych bieżących ogółem na kwotę  13.878.806,77 zł. Skarbnik 

poinformowała, że nadal głównym problemem w ściągalności dochodów własnych gminy są 

podatki, w tym podatek od nieruchomości od osób prawnych. Wykaz istotnych zaległości od 
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firm znajduje się w informacji, jak też przedstawione zostały działania, jakie gmina podjęła 

celem ich wyegzekwowania. W związku z tym, że podatki w gminie nie zostały przyjęte  w 

maksymalnej wysokości określonej w rozporządzeniu ministra finansów, roczne skutki ich 

obniżenia mają wpływ na wysokość otrzymanych subwencji. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 

zwolnieniu w płatnościach podatku od nieruchomości są grunty jak i  zajęte na ochronę 

przeciwpożarową, co daje skutek dla gminy w wysokości 26.714,-zł. Dalej Alicja Furgał 

poinformowała, że Burmistrz zgodnie ze swoją kompetencją udzielił ulgi w spłacie podatków i 

opłat w tym w podatku rolnym  na kwotę 2.984,00  oraz w podatku od nieruchomości na kwotę 

263.664,45 gdzie umorzenie to 19.955,40 zł,- zaś odroczenie terminu płatności to kwota 

231.709,05 zł. Skarbnik poinformowała, że od 1 lipca 2013 roku Gmina Nowa Dęba z mocy 

ustawy przejęła odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych, a na podstawie 

uchwały Rady Miejskiej także z terenów niezamieszkałych. Złożone deklaracje za odpady 

komunalne wg stanu na 31.12.2014r obejmują: 

- 2 652 nieruchomości zamieszkałe  tj.8.862 mieszkańców, 

- 72 wspólnot mieszkaniowych tj. 5.162 mieszkańców, 

- 351 nieruchomości niezamieszkałych. 

Na dzień 31.12.2013 r. zadłużenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 

26.043,50 zł (381 podatników). Dalej poinformowała o działaniach, które zostały wdrożone w 

celu wyegzekwowania należności z tego tytułu.  

Następnie Skarbnik poinformowała, że dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie 

wydatkowej, w związku z dodatkowymi środkami wprowadzonymi do dochodów gminy, 

spowodowały, iż plan wydatków wyniósł 63.144.785,-zł, z czego wykonanie wyniosło 

59.192.550,58 - co stanowiło 93,75% planu po zmianach. W ramach wydatków wyodrębnia się 

wydatki bieżące, które na plan 49.016.674,-zł zostały zrealizowane w kwocie 45.952.137,92 zł 

tj. 93,74 %, zaś wydatki majątkowe na plan 14.128.111,-zł zostały zrealizowane na kwotę 

13.240.412,66 zł tj. w 93,72 %. Realizacja wydatków budżetowych tak bieżących w tym płac i 

pochodnych, jak również majątkowych, następowała w ramach wpływu dochodów, z 

zachowaniem równowagi budżetowej, oraz zgodnie z zasadami gospodarki finansowej. Dodała, 

że zadania budżetu gminy realizowane są poprzez jej jednostki budżetowe, po czym przedstawiła 

jak zrealizowane zostały zadania przez poszczególne jednostki tj.;  

- zadania z zakresu oświaty (BOJS) na plan 18.326.455,-zł zrealizowano na kwotę 17.438.776,28 

tj. w 95,16 %, przy czym udział środków subwencji 9.689.868 i dotacji 246.251,22 stanowi 

56,98 % ogółem wydatków na oświatę, 

- zadania z zakresu pomocy społecznej (MGOPS) na plan 4.223.086,-zł zrealizowano na kwotę 

3.840.930,22 tj. w 90,95% , gdzie udział środków z dotacji to kwota –1.843.148,65 tj.47,99 % 

wydatków na pomoc społeczną, 

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie - na plan 646.260 zł 

zrealizowano w 100 %, gdzie środki w całości pochodzą z budżetu Wojewody Podkarpackiego, 

- zadania z zakresu sportu (SOSiR) na plan 2.679.216,-zł - zrealizowano na kwotę 2.556.920 zł 

tj. w 93,44%. 

- pozostałe zadania realizowane przez UMiG na plan 37.269.768,-zł zrealizowano na kwotę 

34.709.663,98 tj. w 93,13%.  

Dalej Alicja Furgał pokrótce przedstawiła wykaz realizowanych inwestycji gminnych, realizację 

zadań zleconych do realizacji gminie, przebieg  realizacji gminnego programu przeciwdziałania 

narkomani jak i gminnego programu profilaktyki alkoholowej. W sprawozdaniu przedstawiono 

również  realizację przedsięwzięć ujętych w WPF zarówno finansowanych z budżetu gminy jak i 

projektów zarówno bieżących oraz majątkowych realizowanych z udziałem środków Unii 

Europejskiej. Kontynuując wyjaśnienia, Skarbnik powiedziała, że na dzień 31 grudnia 2013 roku 

zadłużenie gminy wyniosło 22.101.515,01 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i 

kredytów, zaznaczyła jednocześnie, że na dzień 26 czerwca 2014 r. jest to już kwota 

19.546.798,20 zł. 
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Po przedstawieniu sprawozdania przewodnicząca obrad zwróciła się do radnych o zadawanie 

pytań burmistrzowi oraz skarbnikowi gminy. 

Radna Janina Lubera zwróciła uwagę, że planowane dochody są mniejsze z powodu nie 

wpłynięcia ostatniej transzy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację przebudowy Placu 

Gryczmana. 

2)   Następnie zgodnie z porządkiem obrad Skarbnik Gminy Alicja Furgał przedstawiła 

sprawozdania finansowe Gminy Nowa Dęba według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku 

przedłożone przez Burmistrza MiG wraz z bilansem Gminy oraz z zestawieniem obrotów i sald, 

rachunkiem zysków i strat, jak też zestawieniem zmian w funduszu jednostki.  

Ponadto Skarbnik  zapoznała Radę z bilansem z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba wg 

stanu na dzień 31.12.2013 r. oraz udzieliła wyjaśnień na temat przedstawionych dokumentów. 

Skarbnik dodała, że jest to część sprawozdania finansowego jednostki, gdzie podstawowymi 

elementami są aktywa i pasywa. Kontynuując A. Furgał powiedziała, że rachunek zysków i strat 

to jeden obok bilansu z ważniejszych elementów sprawozdania finansowego przedstawiający 

efekty wykorzystania majątku wykazanego w bilansie. Dokonując dalszych objaśnień Alicja 

Furgał poinformowała, że wykazane w sprawozdaniu zobowiązania wynikają z obowiązujących 

przepisów, a wg stanu na 31 grudnia 2013 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 

Po przedstawieniu sprawozdań nie było uwag i pytań ze strony radnych. 

3) Następnie Skarbnik Alicja Furgał odczytała treść Uchwały Nr XVI/83/2014 z dnia 10 

kwietnia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 

sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza MiG Nowa   Dęba sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2013 rok wraz z uzasadnieniem, zgodnie z którą przedłożone przez Burmistrza MiG 

sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie. 

4)      Kolejno Alicja Furgał poinformowała, że Burmistrz miasta i gminy w drodze Zarządzenia 

Nr 635/2014 z dnia 17 marca 2014 roku przedstawił Radzie Miejskiej oraz przesłał do RIO w 

Rzeszowie informację o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2013 rok, która zawiera wszystkie 

elementy określone w art. 267, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych i stanowi załącznik do przedstawionego powyżej sprawozdania. Prezentując 

informację Skarbnik poinformowała o danych dotyczących majątku Gminy w zakresie 

wymienionym w sprawozdaniu oraz  poinformowała o zmianach w stosunku do poprzedniego 

roku. Uwag i pytań do przedstawionej informacji nie było. 

O godz. 1500 na obrady przybył Andrzej Durtka – obecnych 13 radnych. 

5) Przewodniczący obrad zwrócił się do Jana Flisa- przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej o przedstawienie stanowiska komisji. Na wstępie Przewodniczący zapoznał Radę 

z Uchwałą Nr XVI/150/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Dębie o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i 

Gminy Nowa Dęba z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok wraz z uzasadnieniem dodając, że 

wniosek komisji o udzielenie Burmistrzowi MiG absolutorium został zaopiniowany pozytywnie. 

Dodał, iż w wyniku analizy sprawozdań Komisja Rewizyjna stwierdziła, że realizacja budżetu 

miasta i gminy Nowa Dęba za 2013 rok była prawidłowa i uzasadniona w związku z czym 

uznała, że są wystarczające podstawy zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa 

Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej 

z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za 2013 rok. 

6)       Przewodnicząca obrad otworzyła dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami; 

Przewodniczący Klubu „Ratusz” Marek Ostapko w swojej wypowiedzi dokonał negatywnej 

oceny dwóch kadencji sprawowanych przez burmistrza Wiesława Ordona, a swoją wypowiedź 

rozpoczął od stwierdzenia, że w 2013 roku doszło w gminie do wielomilionowych afer. Radny 

zwrócił szczególną uwagę na przebieg i jakość wykonania największych gminnych 

inwestycyjnych tj. rewitalizacji Placu Gryczmana wraz z parkiem Koziołek, I etapu inwestycji 

http://www.e-conomic.pl/systemksiegowy/slownik/zestawienie-zamian
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nad zalewem, a także remontu Samorządowego Ośrodka Kultury. Radny nawiązał do 

podejmowanych przez siebie działań skierowanych na wyegzekwowanie wykonania tych zadań 

zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami, przestrzegania warunków tych umów 

wskazując przy tym na liczne nieprawidłowości i zaniedbania ze strony burmistrza i osób 

odpowiedzialnych za właściwy nadzór. Wspomniał, że niektóre wątki tych spraw badają ograny 

śledcze w związku ze zgłoszeniami radnego w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa i 

działaniem burmistrzów na szkodę gminy.  W dalszej wypowiedzi M. Ostapko nawiązał do  

działań burmistrzów w poprzednich kadencjach samorządu oraz wymienił inwestycje 

zrealizowane w ubiegłych latach przytaczając stan ówczesnego zadłużenia gminy. Radny 

stwierdził, że gmina nigdy nie była tak  zadłużona i postawił pytanie kto te długi spłaci. Ponadto 

uważa, że obecne działania burmistrza jak powiedział, rozłożyły gminę na łopatki. Na 

zakończenie radny zgłosił wniosek formalny o przeprowadzenie imiennego głosowania nad 

uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium. 

Następnie głos zabrał burmistrz Wiesław Ordon, który przyznał, że prawem opozycji jest 

krytyka, jednakże zwrócił się o ostrożność w ferowaniu  wyroków. Dodał, iż ma świadomość 

błędów popełnionych przy realizacji inwestycji i zapewnił, że będą dołożone starania w celu ich 

wyeliminowania oraz dodał, że budżet pod względem prawidłowości i zgodności z przepisami 

wydatkowania środków opiniuje RIO. Ustosunkował się również do sprawy wstrzymania kwoty 

dotacji na realizację inwestycji, które to środki nie wpłynęły do budżetu. Dalej burmistrz Ordon 

przypomniał, że przez minione 8 lat gmina wydała blisko 90 mln zł na inwestycje i remonty, co 

jest ogromną skalą jak na samorząd tej wielkości. Gmina pozyskała 25 mln zł unijnych dotacji, 

które nie były „deszczem pieniędzy z nieba”, tylko efektem pracy zespołu pracowników UMiG. 

Ponadto burmistrz przypomniał, że wraz z początkiem kadencji przejął obciążenia w wysokości 

ok. 7 mln zł, które powiększył o 15 mln zł, ale z przeznaczeniem na oczekiwane przez 

mieszkańców inwestycje jak basen, dom kultury, kanalizacje, drogi w mieście, sołectwach i 

strefie, a nie na przejedzenie. Podkreślił też, że w jego opinii, każdy poprzedni samorząd działał 

w kierunku rozwoju gminy i każdy z nich ma w tym jakiś swój udział. Burmistrz zwrócił także 

uwagę na rozmiar działań proinwestycyjnych i prorozwojowych realizowanych przez gminę na 

rzecz stworzenia warunków dla przyszłych inwestorów i przedsiębiorców. Wymienił spółki, 

które przez rozwinięcie działalności na naszym terenie przyczyniły się do wzrostu wpływów 

podatkowych oraz liczby zatrudnienia. Kontynuując burmistrz nawiązał do kosztów 

funkcjonowania oświaty oraz istniejącej sieci szkół, środków na pomoc społeczną dodał, że bęz 

cięć zachowane zostało funkcjonowanie OSP. Kończąc burmistrz powiedział, że do radnych 

pozostawia ocenę realizacji budżetu. 

Radna Janina Lubera poprzez sprawę wstrzymania dotacji z urzędy marszałkowskiego 

podważyła rzetelność działania władzy gminy. Powiedziała, że czuje  się zaskoczona, iż 

burmistrz nie ma pretensji do siebie, lecz do mieszkańca, który nie powiadomił go o zaistniałych 

nieprawidłowościach na inwestycjach gminnych. Zwróciła także uwagę, że burmistrz przypisuje 

sobie zasługi w związku z powstawaniem nowych spółek, a nie mówi, że inne zanikają. Radna 

zwróciła się o informację na temat stosowania kar umownych wobec wykonawcy w związku z 

opóźnieniami na inwestycjach gminnych. 

W odpowiedzi Wiesław Ordon mówił o tworzeniu warunków dla powstawiania nowych firm, z 

zastępca burmistrza udzielił odpowiedzi w kwestii kar. 

Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek odniósł się do słów krytyki skierowanych 

pod adresem burmistrza i stwierdził, że według opozycji „co burmistrz zrobi to i tak zawsze jest 

źle”. Radna Helena Tłusta zwróciła uwagę na niewłaściwe zachowanie radnego Marka  

Ostapko. 

Podsumowując dyskusję wiceprzewodnicząca Maria Mroczek zwróciła uwagę na krytyczne 

wypowiedzi radnych z klubu „Ratusz” i doceniła działania radnych zaangażowanych w prace 

samorządu. Uważa, że porównywanie pracy byłych burmistrzów z obecną władzą jest 
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niestosowne i zwróciła się o nie robienie medialnych wystąpień. Na koniec dodała, że burmistrz 

jest wykonawcą ustaleń i decyzji Rady. 

W związku z uwagą Janiny Lubery dotyczącą próby przerwania wypowiedzi przewodniczącego 

klubu „Ratusz” odpowiedziała, że jako przewodnicząca obrad czuwa nad przebiegiem sesji, 

przestrzeganiem regulaminu oraz porządku obrad. 

Innych głosów nie było. 

 

Ad. 4.  

Podjęcie uchwał . 

1)  Skarbnik Gminy Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2013 rok. Uzasadniając projekt poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy przedłożył wymagane 

przepisami sprawozdania i informacje za 2013 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz 

Radzie Miejskiej. Sprawozdania zostały pozytywnie rozpatrzone przez organ nadzoru 

finansowego oraz Komisję Rewizyjną RM. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja zapoznała się ze 

sprawozdaniem oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Uwag i pytań nie było. 

UCHWAŁA NR XLV/407/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINY NOWA DĘBA WRAZ 

ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK została podjęta przy 

10 głosach „za” i 3 „przeciw”. 

 

2)  Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2013. 

W związku z wnioskiem radnego Marka Ostapko w sprawie imiennego głosowania nad uchwałą, 

Przewodnicząca obrad przeprowadziła głosowanie wniosku. W jego wyniku 3 radnych 

opowiedziało się „za” przyjęciem wniosku, 7 „przeciw”, natomiast 3 radnych „wstrzymało się” 

od głosu. Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek nie został przyjęty przez Radę. 

Innych pytań i uwag nie było w związku z czym projekt uchwały został poddany pod 

głosowanie, w wyniku którego UCHWAŁA NR XLV/408/2014 RADY MIEJSKIEJ W 

NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI 

MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ZA ROK 2013 została podjęta 10 głosami „za” i 3 

„przeciw”. 

Po przyjęciu uchwały Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Mroczek w imieniu Rady 

pogratulowała burmistrzowi uzyskania absolutorium oraz przekazała życzenia sukcesów w 

dalszej pracy. 

Z kolei burmistrz Wiesław Ordon podziękował Skarbnikowi Alicji Furgał oraz pracownikom 

UMiG, a także jednostek organizacyjnych gminy za współpracę przy realizacji budżetu oraz 

innych zadań gminy w 2013 roku.  Dalej powiedział: bardzo dziękuję Radzie Miejskiej za 

merytoryczną i systematyczną współpracę przez miniony rok 2013. Budżet to nie jest coś, co jest 

własnością burmistrza, budżet jest własnością całego samorządu. Państwa praca, nadzór, 

kontrola, uwagi są brane pod rozwagę i wspólnie ustalamy treść tego dokumentu, który jest 

realizowany w ciągu roku – tymi słowami burmistrz Wiesław Ordon podziękował wszystkim 

radnym, którzy mieli udział w realizacji ubiegłorocznego budżetu. 

O godz. 1545 przewodnicząca ogłosiła  20 min. przerwy. 

O 1605 obrady zostały wznowione. 
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Ad.  5. 

Przewodnicząca obrad zwróciła się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu z XLIV 

sesji z dnia 28 maja 2014 r.  

Radna Janina Lubera zgłosiła uwagę dotyczącą nagrania audio z sesji, które zamieszczane jest na 

stronie internetowej gminy. Poinformowała, że nagranie nie zawiera pewnego fragmentu obrad  

wraz z wypowiedzią radnej. Informatyk zajmujący się nagraniami sesji poinformował, że 

sprawdzi w czym jest problem i poinformuje radnych w tej sprawie.  

Przewodnicząca Maria Mroczek wniosła o dopisanie na stronie 7 protokołu nazwiska Halina Sar 

do wypowiedzi w sprawie kolejności załatwienia wniosków o sprzedaż mieszkań funkcyjnych. 

Innych uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Następnie Janina Lubera zaproponowała, aby przyjęcie protokołu odbyło się na następnej sesji 

po uzupełnieniu nagrania o brakujące fragmenty oraz zgłoszoną uwagę. 

Rada przystała na propozycję radnej J. Lubery. 

 

Ad.  6. 

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

28 maja do 22 czerwca 2014 roku. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Burmistrz zapoznał Radę z perspektywą 

inwestycyjną dla gminy Nowa Dęba, a dotyczącą rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN, w podstrefie Nowa Dęba i podstrefie Chmielów.  

Poinformował o działaniach związanych z uzbrojeniem nowych terenów inwestycyjnych, 

poprawie dostępności komunikacyjnej do nich, wzrost miejsc pracy - to główne cele tego 

projektu. Ponadto rozwój gospodarczy ma być wsparty poprzez budowę Inkubatora 

Przemysłowo – Technologicznego pozwalającego na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 

technologicznych. 

Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych w sprawach; 

 Heleny Tłustej nt.zasady zatrudnienia na zastępstwo pracownika na stanowisku ds. 

wojskowych i p.pożarowych, 

 Stanisława Skiminy nt.opracowania ekofizjografii oraz zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Tarnobrzeg II. Burmistrz 

dodatkowo udzielił informacji nt. rekultywacji klarownika prowadzonej przez kopalnię 

siarki Machów. 

 W związku z zapytaniem Marii Mroczek burmistrz poinformował o działaniach w 

sprawie niebilansującej się wody w budynkach Kościuszki 106,108 i 110 . 

Innych zapytań do burmistrza nie było. 

 

Ad.  7. 

W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrał Przemysław Maćkowiak, który zwrócił 

uwagę na problem mieszkańców budynku 110 przy ulicy Kościuszki. 

Powiedział, że w budynku funkcjonuje nieprawidłowy system zawierania umów najmu lokali, 

przez co pewne koszty ponoszą wszyscy lokatorzy. Dodał, że inwentaryzacja przedłuża się, 

przez co mieszkańcy muszą płacić nienależne opłaty. 

Burmistrz odpowiedział, że po inwentaryzacji budynku, która dobiega końca, zweryfikowane 

zostaną wszystkie umowy najmu oraz administrator dokona nowych zaktualizowanych naliczeń. 

Będą się one odnosić zarówno do sprawy opłat za centralne ogrzewanie, jak też innych opłat 

związanych z zajmowaną powierzchnią. 

Innych głosów nie było. 

Przewodnicząca obrad podziękowała mieszkańcowi za udział w sesji. 

Ad.  8. 

Podjęcie uchwał: 
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3)   Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok oraz zmiany uchwały budżetowej 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 

poprzez 

wprowadzenie do budżetu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych, środków uzyskanych ze sprzedaży działki w sołectwie Alfredówka, środki 

uzyskane w formie darowizn oraz z tytułu zawartych umów z firmami reklamującymi się bądź 

wynajmującymi teren w związku z organizacją „Militariady 2014" - z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów jej organizacji, środków placówek oświatowych i rozdysponowanie ich po 

stronie wydatkowej oraz środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i przeznaczenie ich 

na wydatki związane z ochroną środowiska tj. budowa kanalizacji sanitarnej w Alfredówce z 

Budą Stalowską. Dalej Skarbnik poinformowała, że dokonano zmiany par 8 uchwały budżetowej 

Gminy Nowa Dęba na 2014 rok poprzez dodanie upoważnienia dla Burmistrza na udzielenie 

poręczenia dla PGKiM w Nowej Dębie kredytu krótkoterminowego związanego z realizacją 

zadania inwestycyjnego „Modernizacja Stacji uzdatniania Wody w Nowej Dębie”. Dalej 

poinformowała, że w związku z pismem Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu w sprawie 

pokrycia kosztów wykonania modernizacji kotłowni w budynku ZS Nr 1 w Nowej Dębie w 

kwocie do 35.000,-zł (50% wartości kosztorysowej zadania).Środki zabezpieczono z wydatków 

bieżących związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wyliczeniem odpisu 

na ZFŚS.  

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie było. 

UCHWAŁA NR XLV/409/2014  RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2014 ROK ORAZ 

ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NOWA DĘBA NA 2014 ROK została 

podjęta przy 12 głosach „za”. Przed głosowaniem salę obrad opuścił radny Marek Ostapko. 

 

4)   Kolejno Skarbnik przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia do realizacji w 

2014 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu. 

Powiedziała, że realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika w 

miejscowości Alfredówka w pasie drogi powiatowej Nr 1 116 R relacji Alfredówka – Ciosy - 

Wydrza i drogi Nr1 114 R relacji Stale - do drogi krajowej nr 9 wynika z potrzeby zapewnienia 

bezpieczeństwa  użytkowników drogi.  Budowa chodnika pozwoli na zwiększenie 

bezpieczeństwa ruchu na tej drodze, co potwierdzają wybudowane wcześniej chodniki, z których 

bezpiecznie korzystają piesi i rowerzyści. Dodała, że sołectwo Alfredówka przeznaczyło 

10.000,-zł ze środków uzyskanych ze sprzedaży działki nr ewid. 359/341 na wykonanie projektu. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie było. 

UCHWAŁA NR XLV/410/2014  RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

PRZYJĘCIA DO REALIZACJI W 2014 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO Z 

ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI POWIATU została podjęta 12 głosami „za”. 

 

5)    Janusz Szymański insp. ds. gospodarki nieruchomościami UMiG przedstawił projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego 

zarządu 

W uzasadnieniu poinformował, że Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie 

wystąpił z wnioskiem o oddanie w trwały zarząd nieruchomości  zabudowanej budynkiem 

administracyjnym,  zespołem basenów kąpielowych odkrytych, budynkiem gospodarczym z 
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chlorownią, budynkiem przebieralni oraz kortami tenisowymi położonych w Nowej Dębie z 

jednoczesnym udzieleniem 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. Dodał, 

że SOSiR wykorzystuje te nieruchomości na prowadzenie działalności statutowej w zakresie 

sportu i rekreacji, a ponadto jest jednostką budżetową gminy w związku z tym środki na 

realizację zadań statutowych otrzymuje z budżetu gminy. Zgodnie z przepisami ustawy o 

gospodarce nieruchomościami opłata z tytułu trwałego zarządu wyniesie 4 628,57 zł. a p0o 

udzieleniu 99% bonifikaty opłata będzie wynosić 46,29 zł. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie było. 

UCHWAŁA NR XLV/411/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z 

TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU została podjęta przy 12 głosach „za”. 

 

6)   Kolejno Janusz Szymański przedstawił projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

Następnie poinformował, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy części nieruchomości nr 263/30 położonej w Nowej Dębie przy ul. Jana Pawła II, dla 

Pani Anny Taraszka zam. Nowa Dęba. Czas obowiązywania umowy proponuje się do dnia 

31.12.2019 roku. 

Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji poinformował, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań  nie było. 

UCHWAŁA NR XLV/412/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY została 

podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”). 

 

7)   Renata Bal dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne. 

Następnie poinformowała, że ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw z 2013 r. wprowadziła zmiany w organizacji i finansowaniu wychowania 

przedszkolnego, a w szczególności ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez 

przedszkola prowadzone przez gminę w wysokości nie wyższej niż 1 zł za każdą godzinę zajęć 

w czasie przekraczającym bezpłatną podstawę programową. Dodała, że termin wprowadzenia 

zmiany określony został  do 31 sierpnia 2014 r. Ponadto dyrektor BOJS wniosła o wprowadzenie 

poprawki dotyczącej wejścia w życie uchwały tj. z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. Również Stanisław Skimina powiedział, że komisja Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Pytań nie było. Na salę obrad powrócił radny M. Ostapko – obecnych 13 radnych. 

Poprawka w głosowaniu został przyjęta 13 głosami „za”, a następnie UCHWAŁA NR 

XLV/413/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE USTALENIA 

OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNE 
została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”). 

 

8)      Kolejno Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie ustalenia opłaty za pobyt 

dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Dębie. 

Uzasadniając projekt zapoznała radę z zasadami ustalania opłaty oraz poinformowała jakie 

składniki wchodzą w wysokość opłaty.  

Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina powiedział, że 

komisja na wspólnym posiedzeniu z komisją budżetową zaproponowała zmianę dotyczącą 

opłaty za rodzeństwo uczęszczające do placówek tj. żłobka i przedszkola. Zaproponowano 
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zmianę w § 2. ust.4. który otrzymuje brzmienie : w przypadku gdy do żłobka i przedszkola, 

działającego na terenie gminy Nowa Dęba uczęszcza rodzeństwo: 

1) drugie dziecko - opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi 50% wskazanej wartości, 

2) trzecie i kolejne dziecko - zwalnia się z opłaty. 

Po przyjęciu poprawki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawkę komisji, która została przyjęta 13 

głosami „za”, a następnie UCHWAŁA NR XLV/414/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 

DĘBIE W SPRAWIE USTALENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU 

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

 

9)   Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

Powiatowi Tarnobrzeskiemu na modernizację kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej 

Dębie. Poinformowała, że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na udzielenie w 2014 roku pomocy 

finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu do wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej 

Dębie”, gdzie mieści się nasza jednostka organizacyjna Gimnazjum Nr 1. Dodała, że cała 

wartość modernizacji kotłowni to koszt ok.70.000,-zł. Gmina jak i Powiat sfinansuje 50 % 

wartości zadania. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie było. 

UCHWAŁA NR XLV/415/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

UDZIELENIA POMOCY POWIATOWI TARNOBRZESKIEMU NA MODERNIZACJĘ 

KOTŁOWNI W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWEJ DĘBIE została podjęta 

jednogłośnie - 13 głosów „za”. 

 

Ad.  9. 

W punkcie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła 

odpowiedzi na interpelacje złożone przez radnych: 

1. Stanisława Skiminę z 19 maja br.w spr. usterek na drodze Zakanale, 

2. Kazimierz Skiminę z 22 maja br. w spr. przedłużenia ul. Klonowej do ul. Wrzosowej, 

3. Marka Ostapko z dnia 27 maja br. w spr. zacieków na płytkach na tarasie SOK, 

4. Marka Ostapko z 4 czerwca br. w spr. opóźnienia terminu wymiany pokrycia ścieżki 

rekreacyjnej nad zalewem. 

Sekretarz poinformowała, że odpowiedzi na interpelacje zostały udzielone w terminie 

przewidzianym w Statucie Gminy. 

 

Ad.  10. 

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 

Radna Helena Tłusta zabrała głos w sprawie szczerości radnych i rzetelności w treści swoich 

wypowiedzi. Zwracając się do przewodniczącego klubu Ratusz powiedziała, że w pewnych 

przypadkach widać, że dla uzyskania wzrostu skuteczności niejednokrotnie  rezygnuje z dążenia 

do prawdziwości przekazywanych informacji na rzecz użyteczności wypowiedzi dla realizacji 

założonych celów. Następnie przytoczyła fragment informacji zamieszczonej na stronie 

www.infonowadeba, w którym Marek Ostapko przywłaszczył sobie inicjatywę zwołania komisji 

rady w sprawie rozliczenia niebilansującej się wody  w budynkach komunalnych. Tym samym 

Helena Tłusta domaga się sprostowania nieprawdziwej informacji na administrowanej przez 

radnego stronie. 

Janina Lubera zwróciła się do burmistrza z zapytaniem dotyczącym terminu zakończenia 

rozliczenia kosztów c.o. w budynku 110 przy ulicy Kościuszki. 

http://www.infonowadeba/
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Burmistrz poinformował na jakim etapie znajduje się ta sprawa, dodał termin zakończenia 

rozliczenia wyznaczony został na 30 czerwca 2014 r. 

Stanisław Skimina w trosce o bezpieczeństwo dzieci zwrócił się z założenie urządzenia 

zapewniającego bezpieczny wyjazd z drogi podporządkowanej (ul. Rachwałowa) na drogę 

główną. 

Następnie głos zabrał z-ca burmistrza Zygmunt Żołądź, który poinformował Radę, że pod koniec 

grudnia 2013 r. mieszkaniec miasta Paweł Grzęda skierował pismo do przewodniczącego RM 

oraz członków komisji rewizyjnej w sprawie nieprawidłowości na inwestycjach gminnych. 

Poinformował, że pismo, które przewodniczący RM skierował na drogę służbową, zamieścił w 

całości na stronie internetowej gminy Nowa Dęba i skutkiem tego, było wniesienie przez 

p.Grzędę sprawy do sądu rejonowego w Tarnobrzegu o naruszenie jego dóbr osobistych.  

Po zapoznaniu się ze sprawą Sąd zdecydował się oddalić pozew wobec przewodniczącego rady 

Wojciecha Serafina i jednocześnie uwzględnić roszczenia wobec zastępcy burmistrza MiG. Sąd 

nakazał Zygmuntowi Żołędziowi przeproszenie Pawła Grzędy na stronie Gminy, zapłatę 2 

tysięcy złotych na nowodębskie Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo, zapłatę 2 

tysięcy złotych nawiązki dla Pawła Grzędy oraz pokrycie kosztów sądowych i adwokackich. Po 

przedstawieniu informacji Zygmunt Żołądź przyznał się do błędu oraz powiedział, że nie podjął 

jeszcze decyzji czy odwoła się od wyroku. 

 

 

 

 

Dalej poinformował, że sąd oddalił powództwo i nie dopatrzył się nieprawidłowości w stosunku 

do Wojciecha Serafina, zaś co do zastępcy burmistrza  

 

 

 

Na zakończenie obrad Przewodnicząca ogłosiła przerwę w pracach rady w lipcu oraz 

zapowiedziała termin kolejnej sesji na 20 sierpnia br.       

 

Ad. 11. 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca obrad Maria Mroczek ogłosiła zamknięcie 

XLV sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  

 

 

                                                                                      I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  

                  Maria Mroczek 

 
Protokół sporządziła:                                                                                                 

Elżbieta Goclan 
 


