
 

P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/2014 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 20 sierpnia 2014 r. 

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

Nowa Dęba i trwała od godz. 1400  do godz. 1800. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  

Radny nieobecny – Tomasz Licak. 

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

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

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej.  

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

5. Zapytania i wnioski mieszkańców.   

6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Nowa Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o 

przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 

2014 r. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach:  

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

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

Tarnobrzeskiemu (winda), 

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

Tarnobrzeskiemu (kotłownia), 

4) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie dokumentacji technicznej 

uzbrojenia terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów, 

5) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na budowę mostu przez rzekę Dęba w 

ciągu projektowanej drogi gminnej w miejscowości Nowa Dęba, 

6) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie dokumentacji projektowej 

na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielów, 

7) wprowadzenia samorządowego programu przyznającego uprawnienia i ulgi rodzinom 

wielodzietnym, 

8) upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej 

Dębie do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji w 

sprawach odmowy przyznania Karty Dużej Rodziny i stwierdzania utraty uprawnień 

do korzystania z programu, 

9) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, 

10) zmian w uchwale w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w 

Nowej Dębie, 

11) rozwiązania Zespołu Szkół w Cyganach, 

12) likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cyganach, 

13) zmian w uchwale w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba, 

14) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 

15) wyrażenia zgody na sprzedaż i obciążenie nieruchomości, 

16) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym, 
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17) wygaśnięcia mandatu radnego, 

18) wyboru II wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.  1. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin, który powitał wszystkich 

zebranych oraz osoby uczestniczące w obradach, a następnie  stwierdził wymaganą liczbę radnych 

do podejmowania prawomocnych uchwał tj. 12 radnych.  

 

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

do porządku obrad. Wniosków nie było, sesja przebiegała według przedstawionego porządku. 

 

Ad.  3. 

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

sesji z 28 maja 2014 r.   

Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 12 głosach „za”. 

Następnie przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu z XLV sesji z 25 czerwca 2014 r. 

Uwag nie było. Protokół został przyjęty przy 12 głosach „za”. 

 

Ad.  4. 

Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację z działalności między sesjami tj. za okres od  23 

czerwca do 14 sierpnia 2014 roku. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Następnie burmistrz Wiesław Ordon udzielił odpowiedzi na zapytanie radnych w związku ze 

złożoną informacją: 

Marii Mroczek w sprawie dowozu dzieci do szkół, 

Jana Flisa w sprawie placu zabaw dla dzieci w osiedlu Dęba. 

Ponadto  Maria Mroczek wniosła o zaproszenie na sesję RM Prezesa Zarządu ZM Dezamet. 

Innych pytań nie było. 

 

Ad.  5. 

W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrali: 

Tadeusz Fudali zwrócił się o urozmaicenie repertuaru muzycznego imprez plenerowych 

organizowanych przez SOK dla mieszkańców miasta. 

Barbara Trzeciak zapytała na jakim etapie załatwiania znajduje się jej wniosek w sprawie wykupu 

lokalu mieszkalnego. 

Burmistrz poinformował, że na dzień dzisiejszy nie dysponuje mieszkaniem komunalnym, które 

mógłby przedstawić Komendantowi Miejskiemu Policji. Dalej poinformował na temat podjętych 

działań w stosunku do lokatorów zadłużonych, które to sprawy objęte zostaną postępowaniem 

egzekucyjnym. 

Innych zapytań nie było. 

 

Ad.  6. 

Informację Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa 

Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 r. przedstawiła Skarbnik Gminy 

Alicja Furgał. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

O godz. 1455 na sesję przybył Andrzej Durtka - obecnych 13 radnych. 
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Następnie burmistrz Wiesław Ordon uzupełnił o informację z realizacji zadań inwestycyjnych w 

szczególności na chodnikach i drogach publicznych przewidzianych do wykonania w 

tegorocznym budżecie gminy. Dalej burmistrz udzielał odpowiedzi na zapytania radnych 

odnoszące się do realizacji inwestycji gminnych. Janina Lubera  zapytała o zasadność budowy sali 

gimnastycznej oraz przedszkola w Chmielowie w związku z rozpoczęciem budowy sali przy 

szkole podstawowej nr 2 w Nowej Dębie. Burmistrz odpowiedział, że wykonanie dokumentacji 

technicznej na zadanie w Chmielowie przewidziane jest na 2015 r., zaś realizacja ok. 2018 roku. 

Wiesław Ordon poinformował także o terminie oddania do użytkowania windy w budynku przy 

ul. Jana Pawła II 4, co przewidziane jest na koniec października br. 

Uwag do informacji nie było. 

 

Ad.  7. 

Podjęcie uchwał: 

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

miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok. 

Poinformowała, że w przedłożonym projekcie dokonuje się zmian po stronie dochodowej jak i 

wydatkowej budżetu poprzez zwiększenie dochodów budżetu miasta i gminy o kwotę 79.630,00 

zł., zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 553.582,00 zł.  w tym: wydatków bieżących o kwotę 

368.350,-zł oraz wydatków majątkowych o 185.232,-zł. Ponadto zmniejsza się wydatki budżetu 

miasta i gminy o kwotę 473.952,-zł., w tym: wydatki bieżące o 253.952,-zł oraz wydatki 

majątkowe - 2200.000,-zł. Następnie Skarbnik udzieliła szczegółowych wyjaśnień do 

zaproponowanych zmian. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie było. 

UCHWAŁA NR XLVI/416/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2014 ROK została przyjęta 

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

2)  Następnie Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej 

udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 

Poinformowała, że Uchwałą Nr XXXVIII/352/2013 Rada Miejska przyznała pomoc finansową 

Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie 

windy w budynku Jana Pawła II 4, następnie Uchwałą Nr XLIV/406/2014 Rada Miejska 

zwiększyła wartość pomocy do kwoty 300.000,-zł. Dodała, że po przetargu koszt budowy windy 

zamknie się kwotą 250.000,-zł., udział środków  PFRON wynosi 130.000,-zł, w związku z tym 

udział Gminy to 120.000,-zł. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Pytań nie było. 

UCHWAŁA NR XLVI/417/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

ZMIANY W UCHWALE DOTYCZĄCEJ UDZIELENIA W 2014 ROKU POMOCY 

FINANSOWEJ POWIATOWI TARNOBRZESKIEMU została podjęta przy 13 głosach „za”. 

 

3) Kolejno Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej 

udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. Poinformowała, że  

Uchwałą Nr XLV/415/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Rada Miejska przyznała pomoc finansową 

Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego w budynku ZS Nr 1 w Nowej 

Dębie polegającego na modernizacji kotłowni w kwocie 35.000,-zł, co stanowiło 50% 

planowanych kosztów realizacji tego zadania. Następnie Powiat Tarnobrzeski pismem z dnia 12 

sierpnia 2014 r. poinformował, że po zleceniu opracowania projektu budowlano - wykonawczego 

wraz z kosztorysem inwestorskim, wartość zadania uległa zwiększeniu do kwoty 118.000,-zł. W 
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związku z tym, że na Gminę Nowa Dęba przypada 50 % kosztów  tj.59.000,-zł. więc 

uwzględniając dotychczas udzieloną pomoc 35.000,-zł, brakująca kwota to 24.000,-zł. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było. 

UCHWAŁA NR XLVI/418/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

ZMIANY W UCHWALE DOTYCZĄCEJ UDZIELENIA W 2014 ROKU POMOCY 

FINANSOWEJ POWIATOWI TARNOBRZESKIEMU została przyjęta przy 11 głosach „za”, 

1 „wstrzymującym się” i 1 „przeciwnym”. 

 

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

zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE 

podstrefa Nowa Dęba i Chmielów. Następnie wyjaśniła, że uchwała dotyczy upoważnienia 

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

budżetowy 2014, ogółem do kwoty 150.000,-zł, w tym w 2015 roku 150.000,- zł, związanego z 

realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu 

TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów”. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było. 

UCHWAŁA NR XLVI/419/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

UPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA NA OPRACOWANIE 

DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ UZBROJENIA TERENU TSSE PODSTREFA 

NOWA DĘBA I CHMIELÓW została przyjęta przy 13 głosach „za”. 

 

5)  Następnie Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie upoważnienia do 

zaciągnięcia zobowiązania na budowę mostu przez rzekę Dęba w ciągu projektowanej drogi 

gminnej w miejscowości Nowa Dęba. Powiedziała, że w związku z wdrożeniem procedury 

wyłonienia wykonawcy projektu technicznego budowy mostu na rzece Dęba w Os. Dęba, 

pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Podgórze, z której wynika, że prawomocne pozwolenie na 

budowę będzie można uzyskać dopiero w I kwartale roku 2015, w związku z tym burmistrz  wnosi 

o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację tego zadania w okresie 2014 - 2015. 

Nadmieniła, że zadanie to zostało wytypowane jako kompensata dla Os. Dęba, w zamian za zgodę 

na nieodpłatne przekazanie na rzecz PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie działki przy ul. Ogrodowej, 

na której posadowiona jest baza przygotowania paliwa dla kotłowni miejskiej. Uwag nie było. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

UCHWAŁA NR XLVI/420/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

UPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA NA BUDOWĘ MOSTU 

PRZEZ RZEKĘ DĘBA W CIĄGU PROJEKTOWANEJ DROGI GMINNEJ W 

MIEJSCOWOŚCI NOWA DĘBA została przyjęta przy 13 głosach „za”. 

 

6)   Kolejno Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia 

zobowiązania na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i sali 

gimnastycznej w Chmielowie. W uzasadnieniu poinformowała, że uchwała dotyczy upoważnienia 

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

budżetowy 2014, ogółem do kwoty 150.000,-zł, w tym w 2015 roku 150.000,- zł, związanego z 

realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 

przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielowie.  

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  
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W trakcie dyskusji Marian Tomczyk zauważył, że po wybudowaniu przedszkola w Chmielowie 

może się okazać, że istnienie zespołów przedszkolnych może być zagrożone. Zwrócił się 

jednocześnie z zapytaniem, czy może uzyskać gwarancję, że  te zespoły będą zachowane. 

Burmistrz odpowiedział, iż uważa, że dziecko powinno być jak najbliżej swojego miejsca 

zamieszkania, w związku z czym nie podziela obaw radnego. Ponadto poinformował, że od 2017 

roku nałożony będzie na gminy obowiązek zagwarantowania wszystkim dzieciom od 3 lat wzwyż 

miejsca w przedszkolu, dlatego też cel i potrzeba budowy tej placówki w Chmielowie jest zasadna. 

Również Stanisław Skimina powiedział, że ta inwestycja jest bardzo potrzebna i oczekiwana w 

Chmielowie. Ponadto sołectwo do tego zadania wyłożyło własne środku finansowe i zwrócił się 

do Rady o umożliwienie rozpoczęcia, a następnie kontynuowania tych działań. 

Tomasz Gazda przypomniał jakie wątpliwości towarzyszyły radnym przy podejmowaniu decyzji 

o przystąpieniu do budowy Sali gimnastycznej przy SP nr 2, która jest również oczekiwana przez 

mieszkańców miasta. 

Wiceprzewodnicząca Maria Mroczek powiedziała, że temat omawiany był wielokrotnie i obecnie 

należy podejmować konkretne działania. 

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

którego UCHWAŁA NR XLVI/421/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 

SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA NA 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ PRZEDSZKOLA I 

SALI GIMNASTYCZNEJ W CHMIELOWIE została przyjęta przy 11 głosach „za” i 2 

„wstrzymujących się”. 

O godz. 1545 przewodniczący ogłosił  15 min. przerwy. 

O 1600 obrady zostały wznowione. 

 

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

projekt uchwały RM w sprawie wprowadzenia samorządowego programu przyznającego 

uprawnienia i ulgi rodzinom wielodzietnym. 

W uzasadnieniu poinformował,  że Program ma na celu wsparcie rodzin w procesie 

wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych, ułatwienie dostępu do kultury, 

rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach, co ma swoje 

uwarunkowania społeczne wynikające z niskiej dzietności rodzin oraz starzenia się społeczeństwa. 

Nowodębski Program dla Rodzin Wielodzietnych jest dopełnieniem w wymiarze lokalnym 

ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. 

Powiedział, że celem Programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin udzielając im pomocy 

poprzez przyznanie określonych uprawnień i związanych z tym ulg, promowanie rodzin z trójką i 

więcej dzieci, aktywne włączenie się w realizację polityki społecznej oraz zachęcanie do 

zwiększania dzietności rodzin, co może spowodować poprawę wskaźnika przyrostu naturalnego. 

Kierownik dodał, że Program ma swoje podstawy wynikające z wizji, działań i celów Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowa Dęba na lata 2014 – 2020. 

Przewodnicząca komisji Statutowo Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Helena Tłusta 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały oraz poinformowała o 

przebiegu prac nad projektem programu. 

Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR XLVI/422/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 

DĘBIE W SPRAWIE WPROWADZENIA SAMORZĄDOWEGO PROGRAMU 

PRZYZNAJĄCEGO UPRAWNIENIA I ULGI RODZINOM WIELODZIETNYM została 

podjęta przy 13 głosach „za” 

 

8)      Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie upoważnienia 

Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie do prowadzenia 

postępowań administracyjnych i wydawania decyzji w sprawach odmowy przyznania Karty Dużej 

Rodziny i stwierdzania utraty uprawnień do korzystania z programu. 
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Poinformowała, że zadania gminy określone w rządowym programie, obejmujące wspieranie 

rodzin wielodzietnych poprzez przyznawanie Karty Dużej Rodziny realizowane są przez Miejsko 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Na podstawie przepisów prawa 

upoważniono Kierownika M-G OPS do przyznawania karty. Jednakże w świetle zapisów odmowa 

wydania karty, a także stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w 

drodze decyzji administracyjnej. Wobec powyższego, Rada może upoważnić organ jednostki 

organizacyjnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, tj. do 

prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji w sprawie odmowy przyznania 

karty. Przewodnicząca komisji Statutowo Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Helena 

Tłusta poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie 

było. UCHWAŁA NR XLVI/423/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

UPOWAŻNIENIA KIEROWNIKA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W NOWEJ DĘBIE DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ 

ADMINISTRACYJNYCH I WYDAWANIA DECYZJI W SPRAWACH ODMOWY 

PRZYZNANIA KARTY DUŻEJ RODZINY I STWIERDZANIA UTRATY UPRAWNIEŃ 

DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU została podjęta przy 13 głosach „za”. 

 

9)   Renata Bal, Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, a następnie w 

uzasadnieniu do projektu przedstawiła zasady odpłatności za te świadczenia. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. Również Stanisław Skimina przewodniczący komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Sportu poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR XLVI/424/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 

DĘBIE W SPRAWIE USTALENIA OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE została podjęta przy 13 głosach „za”. 

 

10)   Kolejno Renata Bal przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie 

ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Dębie. Poinformowała, że w § 2 

Uchwały Nr XLV/414/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 

ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Dębie dodaje się ust. w brzmieniu: 

„4a. W przypadku posiadania przez dziecko Karty Dużej Rodziny opłata, o której mowa w ust. 1, 

stanowi 50% wskazanej wartości”. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek oraz  Stanisław Skimina przewodniczący 

komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu poinformowali, że obie komisje pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały. Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR XLVI/425/2014 RADY 

MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZMIAN W UCHWALE W SPRAWIE 

USTALENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU MIEJSKIM W NOWEJ 

DĘBIE została podjęta przy 13 głosach „za”. 

 

11)    Następnie dyrektor BOJS przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu 

Szkół w Cyganach. Następnie poinformowała, że w drodze uchwały rozwiązuje się z dniem 31 

sierpnia 2014 r. Zespół Szkół w Cyganach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Cyganach oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cyganach. Dyrektor dodała, że mienie 

pozostałe po rozwiązaniu Zespołu Szkół w Cyganach przejmuje Szkoła Podstawowa 

w Cyganach. Stanisław Skimina przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR XLVI/426/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 

DĘBIE W SPRAWIE ROZWIĄZANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CYGANACH została przyjęta 

przy 7 głosach „za”, 2 „wstrzymującym się” i 4 „przeciw”. 
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12) Kolejno  dyrektor BOJS przedstawiła projekt uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Cyganach. Poinformowała, że po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, że z dniem 31 sierpnia 2014 r. likwiduje się 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cyganach – jednostkę budżetową Gminy Nowa Dęba. 

Poinformowała, że uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Gimnazjum im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w 

Jadachach. Również obwód likwidowanego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cyganach przejmuje 

Gimnazjum w Jadachach. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Nowa 

Dęba, a dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba za 

wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Podkarpacki Kurator Oświaty w 

Rzeszowie. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Nowa Dęba. 

Stanisław Skimina przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Pytań  nie było. UCHWAŁA NR XLVI/427/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 

SPRAWIE LIKWIDACJI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CYGANACH została 

podjęta 7 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi się” i 4 „przeciw”. 

 

13)  Renata Bal, Dyrektor BOJS przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale w 

sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba. Uzasadniając projekt poinformowała, że w uchwale Nr 

XXX/272/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 

ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba należy wprowadzić zmiany związane z likwidacją 

placówki w Cyganach oraz dostosować sieć do aktualnej sytuacji prawnej. 

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

że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Pytań  nie było. UCHWAŁA NR XLVI/428/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 

SPRAWIE ZMIAN W UCHWALE W SPRAWIE USTALENIA PLANU SIECI ORAZ 

GRANIC OBWODÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NOWA DĘBA 

 

14)  Barbara Duda Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości  UMiG 

przedstawiła  projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy. Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy części nieruchomości ewid. nr 251/64 położonej w Nowej Dębie przy skrzyżowaniu 

ulic Kościuszki i Rzeszowskiej dla Begg Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie z przeznaczeniem 

pod ustawienie tablicy reklamowej. Ponadto proponuje się okres obowiązywania umowy do dnia 

30 czerwca 2017 roku. 

Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Pytań  nie było. UCHWAŁA NR XLVI/429/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 

SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY 
została podjęta 13 głosami „za”. 

 

15)     Kolejno Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż i obciążenie nieruchomości. Uzasadniając projekt poinformowała, że w drodze uchwały 

wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr ewid. 268/15 

o powierzchni 0,0082 ha, położonej w Nowej Dębie zabudowanej pawilonem handlowym na rzecz 

jej dotychczasowego dzierżawcy Pani Anny Siciarz. Ponadto wyraża się zgodę na obciążenie 

nieruchomości nr ewid. 268/16 o powierzchni 0,9192 ha, służebnością przejazdu i przechodu, dla 

właścicieli działki nr 268/15. 
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Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Pytań  nie było. UCHWAŁA NR XLVI/430/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 

SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ I OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI  
została podjęta 13 głosami „za”. 

 

16)   Kolejno Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM zmieniającą uchwałę w sprawie 

podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

Poinformowała, że w związku z nadaniem nowych numerów i zasiedleniem nieruchomości w 

Chmielowie nastąpiła konieczność dokonania zmian okręgów wyborczych nr 11 i nr 12. 

Dodała, że zaproponowany podział jest zgodny z kryteriami wynikającymi z przepisów ustawy 

Kodeks wyborczy i nie powoduje naruszenia normy przedstawicielstwa. 

Przewodnicząca komisji Statutowo Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Helena Tłusta 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Pytań nie było. UCHWAŁA NR XLVI/431/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 

ZMIENIAJĄCĄ UCHWAŁĘ W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY NOWA DĘBA NA 

OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIA ICH GRANIC I NUMERÓW ORAZ LICZBY 

RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU WYBORCZYM została podjęta przy 

13 głosach „za”. 

 

17)  Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu 

radnego. Poinformowała, że w drodze uchwały należy stwierdzić wygaśnięcie z dniem 9 lipca 

2014 r. mandatu radnego Ryszarda Rutyny, wybranego w okręgu wyborczym nr 5 z listy nr 14 

zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców „NASZ SAMORZĄD”. 

UCHWAŁA NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

WYGAŚNIĘCIA MANDATU RADNEGO została podjęta 13 głosami „za”. 

 

18)  Przewodniczący RM Wojciech Serafin przytoczył treść § 18 Statutu Gminy, który mówi o 

wyborze II wiceprzewodniczącego RM na wakujące stanowisko. Dodał, że w związku z kończąca 

się kadencją Rady uważa, że wyboru II przewodniczącego należy dokonać na dzisiejszej sesji. 

Następnie przedstawił treść regulaminu wyboru  II wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w 

Nowej Dębie wraz z procedurą zgłaszania kandydatów, procedurą głosowania oraz ustaleniem 

jego wyników - radni bez uwag przyjęli dotychczasowe zasady wyboru . Przewodniczący obrad 

poinformował, że wybór II wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej odbędzie się w głosowaniu 

tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 

rady. Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur do składu komisji skrutacyjnej.  

Zgłoszone zostały następujące kandydatury : 

1. Halina Drągowska  – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

2. Tomasz Gazda        -  wyraził zgodę  na kandydowanie. 

3. Kazimierz Skimina  - wyraził zgodę  na kandydowanie. 

Wyłoniona komisja w powyższym składzie przyjęta została w głosowaniu 13 głosami „za”. 

Komisja Skrutacyjna dokonała ukonstytuowania, na jej przewodniczącą została wybrana Halina 

Drągowska. 

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na II Wiceprzewodni-

czącego Rady Miejskiej.  

Halina Drągowska zgłosiła kandydaturę radnego Mariana Tomczyka, który wyraził zgodę na 

kandydowanie. Jan Flis zgłosił Andrzeja Durtkę, który nie wyraził zgody. Marek Ostapko zgłosił 

kandydaturę Janiny Lubery, która wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Innych osób nie zgłoszono, wobec czego lista zagłoszonych została zamknięta. 
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Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. Następnie jej 

Przewodnicząca po wyczytaniu z listy nazwisk obecnych na sali, wręczyła radnym karty do 

głosowania, którzy po oddaniu głosu wrzucali karty do urny. 

Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwy podczas której, Komisja ustaliła wyniki 

głosowania, które następnie zostały ogłoszone przez odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej 

przez jej Przewodniczącą. Radny Marian Tomczyk otrzymał w głosowaniu 10 ważnie oddanych 

głosów, natomiast Janina Lubera otrzymała 3 ważnie oddane głosy. 

Na podstawie przedstawionych wyników głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na II 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Dębie wybrany został Marian Tomczyk. 

Przewodniczący obrad przedstawił  UCHWAŁĘ NR XLVI/433/2014 RADY MIEJSKIEJ W 

NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYBORU II WICEPRZEWODNICZACEGO RADY 

MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. Powiedział, że integralną część uchwały stanowi protokół 

komisji skrutacyjnej. 

 

Ad.  8. 

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

złożeniu przez radnych interpelacji w sprawach: 

1. Marka Ostapko z 12.06.2014 w spr. zacieków na płytkach na tarasie SOK. 

2. Marka Ostapko z 26.05.2014 w spr. kostki granitowej pozyskanej z rozbiórki ul. Żeromskiego. 

3. Marka Ostapko z 24.06.2014 w spr.programu naprawczego centrum. 

4. Marka Ostapko z 04.07.2014 w spr. rozbieżności w ilości kostki granitowej. 

5. Marka Ostapko z 01.07.2014 w spr. zamiaru zawarcia przez gminę umowy na usługi prawne. 

6. Marka Ostapko z 07.07.2014 w spr. wad trwałych zapisanych w umowie mdz. Gminą a SIiIK. 

7. Marka Ostapko z 29.07.2014 w spr. oświetlenia ulicznego przy ul. Mickiewicza. 

8. Marka Ostapko z 21.07.2014 w spr. rozbieżności w ilości kostki granitowej. 

9. Marka Ostapko z 19.07.2014 w spr. robót naprawczych nawierzchni betonowych w parku. 

10.Marka Ostapko z 22.07.2014 w spr. zalewania posesji przy ul, Smugowej w Nowej Dębie. 

11.Mariana Tomczyka z 23.07.2014 w spr. podwyższenia terenu i zadaszenia przystanku. 

12.Stanisława Skiminy z 01.08.2014 w spr. znaku „Stop” przy przejeździe kolejowym. 

13.Marka Ostapko z 04.08.2014 w spr. rozbieżności w ilości kostki granitowej. 

14.Stanisława Skiminy z 11.08.2014 w spr. budowy gazociągu na trasie Sandomierz-Jadachy. 

15.Mariana Tomczyka z 12.08.2014 w spr. tonażu pojazdów firmy A.S.A. 

Sekretarz poinformowała, że odpowiedzi na interpelacje zostały udzielone w terminie 

przewidzianym w Statucie Gminy. 

 

Ad.  9. 

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali; 

Marian Tomczyk zwrócił się o wyjaśnienie, gdzie znajdują się tablice informacyjne z nazwami 

miejscowości Cygany, Jadachy. 

Janina Lubera odniosła się do odpowiedzi na interpelacje M. Ostapko w sprawie rozbieżności w 

ilości kostki granitowej, która miała być przeznaczona na teren placu szkolnego. 

Stanisław Skimina zapytał jak zakończyła się sprawa sporu dotycząca budowy chlewni w 

Chmielowie. Radny poruszył również sprawę koszenia poboczy przy drogach gminnych. 

Maria Mroczek zapytała jak przedstawia się sprawa dotycząca sprzedaży lokali mieszkalnych na 

rzecz p. Trzeciak i Sar. 

Maria Mroczek poruszyła również sprawę ustawienia ławek przy drodze wiodącej do szpitala. 

Tomasz Gazda wniósł o wzmożenie patroli Policji oraz Straży Miejskiej w okolicy świetlicy przy 

ul. Reja. 

Halina Drągowska wniosła również o nasilenie patroli służb bezpieczeństwa na terenie zalewu. 

Burmistrz Wiesław Ordon ustosunkował się do wszystkich zgłoszonych przez radnych spraw.  
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Przewodniczący obrad zapoznał radnych z kolejnym pismem mieszkańca Nowej Dęby J. Wilka, 

który wnosi o zainstalowanie ekranów akustycznych na odcinku DK 9 przebiegającym od ronda 

przez teren miasta. Poinformował jednocześnie o dotychczas podjętych działaniach w tej sprawie 

przez władze samorządowe. 

Przewodniczący zapowiedział przewidywany termin następnej sesji RM na 29 października br. 

 

Ad.  10. 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący obrad Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 

XLVI sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  

 

 

                                                                                                PRZEWODNICZĄCY RADY  

                      Wojciech Serafin                                                                                   

Protokół sporządziła:                                                                                                 

Elżbieta Goclan 

 


