
 

P R O T O K Ó Ł Nr XLVII/2014 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 29 września 2014 r. 

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

Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1400  do godz. 1750. 

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

Radna nieobecna – Janina Lubera. 

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. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 

4. Zapytania i wnioski mieszkańców.   

5. Podjęcie uchwał w sprawach:  

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

2) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, 

3) uchylenia Uchwały Nr XLV/410/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 czerwca 

2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku zadania publicznego  

z zakresu właściwości powiatu,  

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

zadania publicznego, 

5) zmiany w Uchwały Nr XXXIX/357/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 

stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku zadania publicznego  

z zakresu właściwości powiatu,  

6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych, 

7) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych na  

terenie sołectwa Jadachy, 

8) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nowa Dęba, 

9) nadania Statutu Biuru Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie, 

10) zmian w Statucie Gminy Nowa Dęba. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

8. 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. 

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

projektu uchwały RM w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu. Następnie krótko uzasadniła wniosek oraz dodała, że wnoszony projekt 

uzyskał pozytywną opinię komisji budżetowej RM. 
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek, w wyniku którego radni 

jednogłośnie -12 „za” przyjęli poprawkę do porządku obrad w pkt.5 poprzez wprowadzenie 

ppkt.11).  

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

 

Ad.  3. 

Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację z działalności między sesjami tj. za okres od  16 

sierpnia do 26 września 2014 roku. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

złożoną informacją.  

Marek Ostapko zwrócił się z zapytaniami w sprawach: 

 Czy i kiedy odbył się odbiór robót związanych z rewitalizacją terenu „nad zalewem” oraz 

Placu Gryczmana, 

 Ile wynosi kwota  zabezpieczenia gwarancyjnego na realizację programu naprawczego 

plant, gdyż wg radnego występują rozbieżności w jej tej sprawie oraz jaki będzie udział 

środków budżetowych w realizacji tego programu, 

 Kiedy będzie wymieniana elektryka na Placu Gryczmana, 

 Czy Gmina w ostatnim okresie miała sprawy sądowe z zakresu oświaty, a w szczególności 

z zakresu prowadzenia i finansowania przedszkola niepublicznego i jakie są postanowienia 

sądu w tej sprawie. 

Burmistrz odpowiedział, ze 20 sierpnia br. odbył się odbiór inwestycji „nad zalewem”. 

W sprawie plant, zgodnie z umową  kwota umowy z firmą Skobud wynosi 340 tys. z czego 178 

tys. to kwota zabezpieczenia gwarancyjnego. Różnica będzie odzyskana z formie roszczenia od 

wykonawcy, który nie podjął robót z własnej inicjatywy. 

Roboty elektryczne na  Pl. Gryczmana będą wykonane w ramach gwarancji. 

Gmina przegrała proces wytoczony przez właściciela przedszkola niepublicznego „Krasnal” w 

sprawie rozliczeń finansowych i dokonała wypłaty kwoty 27 tys zł.  

Radny Kazimierz Skimina zapytał w sprawie terminów remontów dróg gminnych. 

Burmistrz poinformował, że w tej sprawie odbędzie się spotkanie z sołtysami i ustalony zostanie 

harmonogram robót. 

Dyrektor BOJS Renata Bal udzieliła odpowiedzi na zapytanie Stanisława Skiminy dotyczące 

wniosku Gminy o udzielenie dotacji na wyposażenie klas I szkół w podręczniki do nauczania 

języka obcego oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. 

Maria Mroczek zwróciła się o szerszą informację w sprawach: 

 Bezpłatnych porad prawnych udzielanych w UMiG dla mieszkańców miasta i gminy, 

 Współpracy z Sandomierskim Centrum Stomatologii w spr. konsultacji stomatologicznych 

dla osób niepełnosprawnych, 

 Ilości uczniów zainteresowanych organizacją pozaszkolnego punktu katechetycznego  

Kościoła Zielonoświątkowego. 

Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Gminy oraz Dyrektor BOJS. 

Innych pytań nie było. 

 

Ad.  4. 

W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad.  5. 

Podjęcie uchwał: 
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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 projekcie zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 331.445,-

zł w tym dochody bieżące - 230.394,-zł. i dochody majątkowe - 101.051,-zł. 

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu miasta i gminy o kwotę 2.000,-zł. w tym dochodów 

bieżących o 2.000,-zł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 342.766,-zł. w tym wydatki bieżące 

- 156.916,-zł. oraz wydatki majątkowe - 185.850,-zł. 

Zmniejsza się również wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 13.321,-zł. w tym wydatki bieżące 

o 3.321,-zł. oraz wydatki majątkowe - 10.000,-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. Przed głosowaniem salę opuścił Marek Ostapko – obecnych 11 radnych. 

UCHWAŁA NR XLVII/434/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

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

przy 10 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 

 

2)  Następnie Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Nowa Dęba. Następnie Skarbnik udzieliła objaśnień przyjętych wartości w 

zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025. W WPF zwiększono wydatki w 2013 

roku o kwotę 85.000,-zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Rozalin”, w związku z wykonaniem większej liczby przyłączy kanalizacyjnych niż 

pierwotnie planowano. Dostosowano również zarówno plan dochodów jak i wydatków do 

dokonanych zmian w budżecie wg stanu na 29 września 2014 r. Ogółem plan dochodów jak i 

wydatków w stosunku do ostatniej zmiany WPF uległ zwiększeniu o kwotę 329.445,-zł. Dochody 

bieżące zwiększono o kwotę 228.394,-zł., dochody majątkowe o kwotę 101.051,-zł. Po stronie 

wydatkowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 153.595,-zł. natomiast dochody majątkowe o 

kwotę 175.850,-zł. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

O godz. 15 40 na obrady przybył radny Jan Flis – obecnych 13 radnych. 

Pytań nie było. 

UCHWAŁA NR XLVII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWA DĘBA została 

podjęta przy 13 głosach „za”. 

 

3)   Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/410/ 

2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji 

w 2014 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu. 

W uzasadnieniu poinformowała, że Uchwała RM Nr XLV/410/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. nie 

będzie realizowana. W chwili obecnej Gmina przystępuje do opracowania dokumentacji 

technicznej przebudowy drogi powiatowej Stale do drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy 

chodnika dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do skrzyżowania z drogą 

powiatową Alfredówka-Ciosy-Wydrza oraz przebudowy drogi powiatowej Alfredówka-Ciosy-

Wydrza w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1 114R 

Stale-do drogi krajowej nr 9 do skrzyżowania z drogą gminną położoną na działce nr 557. Dodała, 

że w ten sposób Gmina udzieli Powiatowi Tarnobrzeskiemu pomocy rzeczowej w wykonaniu 

zadań należący do właściwości powiatu. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było. 
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UCHWAŁA NR XLVII/436/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

UCHYLENIA UCHWAŁY NR XLV/410/ 2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE Z 

DNIA 25 CZERWCA 2014 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA DO REALIZACJI W 2014 

ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI POWIATU została 

przyjęta przy 13 głosach „za”.  

 

4)   Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2014 roku 

pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego. 

Powiedziała, że w drodze przedłożonej uchwały udziela się pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Tarnobrzeskiego w formie wykonania dokumentacji technicznych wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami na: 

- przebudowę drogi powiatowej Stale - do drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy chodnika 

dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do skrzyżowania z drogą powiatową 

Alfredówka - Ciosy - Wydrza w miejscowości Alfredówka, 

- przebudowę drogi powiatowej Alfredówka - Ciosy - Wydrza w zakresie budowy chodnika 

dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową  Stale - do drogi krajowej nr 9 do 

skrzyżowania z drogą gminną.  

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było. 

UCHWAŁA NR XLVII/437/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

UDZIELENIA W 2014 ROKU POMOCY RZECZOWEJ POWIATOWI 

TARNOBRZESKIEMU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO została przyjęta 

przy 13 głosach „za”. 

 

5)  Następnie Elżbieta Gil przedstawiła projekt uchwały RM zmiany w Uchwały Nr XXXIX/ 

357/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia do 

realizacji w 2014 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu. Następnie 

poinformowała, że zmiana uchwały nr XXXIX/357/2014 polega na przeniesieniu cudzysłowu 

umieszczonego w tej uchwale po słowie Rozalin na koniec nazwy zadania. Zmiana następuje na 

wniosek Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu i ma na celu ujednolicenie nazwy prowadzonego 

wspólnie i w porozumieniu ze Starostwem zadania inwestycyjnego. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

UCHWAŁA NR XLVII/438/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

ZMIANY W UCHWAŁY NR XXXIX/ 357/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE Z 

DNIA 29 STYCZNIA 2014R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA DO REALIZACJI W 2014 ROKU 

ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI POWIATU, została przyjęta 

przy 13 głosach „za”. 

 

6)   Kolejno Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów najmu lokali użytkowych. Poinformowała, że najemcy lokali użytkowych 

wymienionych w projekcie uchwały zwrócili się o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów 

najmu zajmowanych lokali, gdyż w najbliższym czasie wygasają obowiązujące dotychczas 

umowy najmu, a użytkownicy zwrócili się o ich przedłużenie. 

Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku, którego UCHWAŁA NR 

XLVII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYRAŻENIA 

ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH 
została przyjęta przy 13 głosach „za”. 
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7)    Barbara Duda Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości  UMiG przedstawiła  

projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonych na terenie sołectwa Jadachy. Poinformowała, że uchwała dotyczy 

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Nowa Dęba, położonych na terenie sołectwa Jadachy, w celu poprawy warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległych. 

Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR XLVII/440/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 

DĘBIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ W DRODZE 

BEZPRZETARGOWEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE 

SOŁECTWA JADACHY została podjęta przy 13 głosach „za” 

 

8)      Barbara Sudoł Kierownik ref. Organizacyjnego przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie 

utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nowa Dęba.  

W uzasadnieniu do projektu poinformowała, że Rada w drodze uchwały na wniosek burmistrza 

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

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

wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest 

możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. 

Dodała, że dyrektorzy w/wym jednostek zajęli stanowisko, że zasadnym jest utworzenie 

odrębnych obwodów głosowania w kierowanych przez nich placówkach. W związku z 

zarządzonymi na 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podjęcie przez Radę 

Miejską uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania jest zasadne. 

Przewodnicząca komisji Statutowo Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Helena Tłusta 

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

UCHWAŁA NR XLVII/441/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 

UTWORZENIA ODRĘBNYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA NA TERENIE GMINY 

NOWA DĘBA została podjęta przy 13 głosach „za”. 

 

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

RM w sprawie nadania Statutu Biuru Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie. 

Poinformowała, że w drodze przedłożonej uchwały nadaje się statut Biuru Obsługi Jednostek 

Samorządowych w Nowej Dębie, który został zaktualizowany i dostosowany do obowiązujących 

przepisów prawa.  

Przewodnicząca komisji Statutowo Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Helena Tłusta 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR XLVII/442/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 

DĘBIE W SPRAWIE NADANIA STATUTU BIURU OBSŁUGI JEDNOSTEK 

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

 

10)   Kolejno Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian w Statucie 

Gminy Nowa Dęba. 

Poinformowała, że wprowadzone do Statutu Gminy zmiany związane są z utworzeniem jednostki 

organizacyjnej gminy, tj. Żłobka Miejskiego w Nowej Dębie oraz rozwiązaniem Zespołu Szkół w 

Cyganach. 

Przewodnicząca komisji Statutowo Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Helena Tłusta 

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR XLVII/443/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 

DĘBIE W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE GMINY NOWA DĘBA została podjęta 13 

głosami „za”. 

 

11)    Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia w 

2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 

Poinformowała, że uchwała dotyczy dzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu do wysokości 20.000 zł. z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej 

relacji Alfredówka-Ciosy-Wydrza, po czym udzieliła szerszej informacji w tej sprawie. 

Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR XLVII/444/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 

DĘBIE W SPRAWIE UDZIELENIA W 2015 ROKU POMOCY FINANSOWEJ 

POWIATOWI TARNOBRZESKIEMU  została przyjęta przy 13 głosach „za”. 

Ad.  6. 

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

złożeniu przez radnych interpelacji w sprawach: 

1. Kazimierza Skiminy z 19.86.2014 w spr. wykonania oświetlenia i przejścia dla pieszych pod 

wiaduktem przy DK 9 w osiedlu Poręby Dębskie,  

2. Marka Ostapko z 21.08.2014 w spr. modernizacji drogi dojazdowej do garaży przy Krasickiego, 

3. Marka Ostapko z 25.08.2014 w spr. tłucznia pozyskanego z kruszenia gruzu przy ul. Leśnej, 

4. Marka Ostapko z 08.09.2014 w spr. administratora danych osobowych w UMiG, 

5. Stanisława Skiminy z 09.09.2014 w spr. tablicy informacyjnej o miejscu cmentarza wojennego, 

6. Marka Ostapko z 10.09.2014 w spr. zagospodarowania terenu przy sklepie p.Trojnar. 

Sekretarz poinformowała, że odpowiedzi na interpelacje zostały udzielone w terminie 

przewidzianym w Statucie Gminy. 

 

Ad.  7. 

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali; 

Wiceprzewodnicząca Maria Mroczek zabrała głos w sprawie biuletynu wydanego przez 

Towarzystwo Ratusz, za którym jak powiedziała stoi radny Rady Miejskiej Marek Ostapko. Radna 

dokonała analizy treści artykułów opublikowanych w tym piśmie i wyraziła swoje zdanie na ten 

temat. Powiedziała, że radny w opublikowanych artykułach wyraził pogardę i brak szacunku dla 

osób, które z zaangażowaniem pracują na rzecz gminy. Dopuścił się ponadto szeregu kłamstw 

między innymi w kwestii cen 1m3 wody, dopłat do wody i kanalizacji. Radna zauważyła, że M. 

Ostapko przypisał sobie jakoby był najbardziej aktywnym radnym z największą ilością 

interpelacji. Radna starała się przekonać, że inni radni są równie aktywni nie poprzez ilość 

złożonych zapytań czy interpelacji, ale poprzez stały kontakt z burmistrzem telefoniczny bądź 

osobisty. Maria Mroczek zwróciła również uwagę, że hołd ofiarom rzezi wołyńskiej złożyli 

również inny radni, a nie tylko radni klubu Ratusz. Poruszyła też sprawę zamieszczonych w 

biuletynie słupków obrazujących zadłużenie gminy i skomentowała artykuł radnego na ten temat. 

Zwróciła uwagę na styl informowania opinii publicznej o realizacji inwestycji gminnych, a w 

szczególności Plant miejskich i terenu zalewu poprzez nazywanie ich przekrętami. 

Dodała, że pomimo niejednokrotnej zachęty do współpracy M. Ostapko nigdy nie skorzystał i nie 

przystał na współpracę z pozostałymi radnymi, a przez mijające 4 lata kadencji nieustająco 

krytykował działania zarówno burmistrza, jak i radnych. Zwróciła także uwagę na nieelegancki 

styl pisma, gdzie radny posługuje się samymi nazwiskami.  Oburzenie radnej wzbudziło również 

umieszczenie wizerunków kilku radnych, w tym samej radnej w formie klepsydry, co radna 

porównała do działań z czasów hitlerowskich. Kończąc swoje wystąpienie Maria Mroczek 

zażądała od Marka Ostapko oficjalnych przeprosin za „klepsydrę” na łamach swoich pism. 
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W odpowiedzi Marek Ostapko powiedział, że taki ma styl oraz że nie będzie ustosunkowywał się 

do wszystkich zarzutów radnej, a o niej samej zawsze myśli dobrze. Dodał też, że nie będzie się 

biczował w swoich publikatorach. 

Następnie Maria Mroczek zwróciła się z zapytaniem dot. biegu sprawy Barbaray Trzeciak. 

Marian Tomczyk zwrócił się do burmistrza w sprawie rozwiązania sprawy rozjeżdżania dróg w 

Cyganach przez ponad normatywne pojazdy firmy A.S.A. 

Burmistrz poinformował o podejmowanych działaniach w powyższych sprawach. 

W związku z zapytaniem Tomasza Gazdy dotyczącym rozpoczęcia sezonu grzewczego, prezes 

PGKiM A.Kapusta poinformował, że przewiduje, iż grzanie w budynkach komunalnych 

rozpocznie się od 1 października br. oraz poinformował o zasadach rozpoczęcia tego sezonu. 

Stanisław Skimina zwrócił uwagę na zbyt krótki termin zawiadomienia o terminie ostatniej 

komisji budżetowej, z której to przyczyny nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu. 

Następnie Przewodniczący Wojciech Serafin przedstawił pismo Prokuratury Rejonowej w 

Tarnobrzegu w sprawie prowadzonego postępowania 2Ds.413/14 dot. przestępstwa z art. 296 k.k. 

i postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa w przedmiotowej sprawie z 26 czerwca 2014 r. 

O godz. 1745 obrady opuścił radny Marek Ostapko. 

Następnie Wojciech Serafin wyjaśnił, że sprawa dotyczy odmowy wszczęcia śledztwa z wniosku 

Pawła Grzędy i Marka Ostapko z powodu braku znamion czynu zabronionego. Przypomniał, że 

pismo Prokuratury wraz z uzasadnieniem znajduje się do wglądu w biurze RM oraz w skrócie 

poinformował o biegu tych spraw od grudnia 2013 roku.  

W związku z tym, że Rada winna zająć stanowisko w tej sprawie zaproponował podtrzymanie 

stanowiska Prokuratury i niepodejmowanie dalszych czynności w tej sprawie. Radni przez 

aklamację zajęli stanowisko o niepodejmowanie dalszych czynności w przedstawionych 

sprawach. 

 

Przewodniczący zapowiedział termin prawdopodobnie ostatniej sesji RM w obecnej kadencji na 

29 października 2014 r. 

 

Ad.  10. 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący obrad Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 

XLVII sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  

 

 

                                                                                                PRZEWODNICZĄCY RADY  

                      Wojciech Serafin                                                                                   

Protokół sporządziła:                                                                                                 

Elżbieta Goclan 

 


