
 

P R O T O K Ó Ł  Nr I/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 1 grudnia 2014 r. 
 

 I sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie VII kadencji odbyła się w sali Samorządowego 

Ośrodka Kultury w Nowej Dębie i trwała od godz. 1600  do godz. 1845. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Nowej Dębie wybranych w 

głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r. 

3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 

4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba wybranego w głosowaniu 

w dniu 16 listopada 2014 r. 

5. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przebieg obrad: 

Ad. 1. 

Otwarcia I sesji Rady Miejskiej VII kadencji dokonał radny senior Stanisław Skimina 

informując, że będzie ją prowadził do momentu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Podziękował przy tym za powierzenie mu tej zaszczytnej funkcji.  

Następnie powitał  Pana Wiesława Ordona wybranego 16 listopada 2014 r. na burmistrza miasta 

i gminy na kadencję 2014-2018 wraz ze współpracownikami oraz nowo wybranych radnych na 

VII kadencję Rady Miejskiej ( lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu).  Powitał również 

przybyłych  mieszkańców miasta i gminy, członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowej 

Dębie,  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,  sołtysów i przewodniczących  

zarządów osiedli oraz przybyłych przedstawicieli firm i zakładów pracy działających na terenie 

gminy ( lista obecności stanowi zał. nr 2 do protokołu).  

Następnie prowadzący obrady odczytał treść Postanowienia Nr 229/2014 Komisarza 

Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania sesji Rady 

Miejskiej w celu złożenia ślubowania przez radnych jak i burmistrza wybranych w głosowaniu w 

dniu 16 listopada 2014 roku wraz z porządkiem obrad. 

Ad. 2.  

Radny senior przypomniał, że Miejska Komisja Wyborcza w Nowej Dębie, powołana dla 

przeprowadzenia wyborów Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy pracowała w 

następującym składzie:  

1. Genowefa Wojda -przewodniczący, 

2. Janina Garboś      -zastępca przewodniczącego oraz członkowie: 

3. Natalia Gancarczyk 

4. Karol Hałka 

5. Józefa Kaczmarek 

6. Anna Piechota 

7. Agnieszka Samojeden  

8. Angelika Tomczyk 

Stanisław Skimina podziękował członkom Miejskiej Komisji Wyborczej za pracę podczas 

wyborów samorządowych. 

Następnie Przewodniczący obrad oddał głos przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej pani 

Genowefie Wojdzie, która dokonała wręczenia nowym radnym zaświadczeń o wyborze na 

radnych Rady Miejskiej w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r. 

Przewodnicząca wręczyła radnym zaświadczenia w kolejności alfabetycznej, które otrzymali: 
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1. Marzena Chmielowiec 

2. Tomasz Dziemianko 

3. Jan Flis 

4. Tomasz Gazda 

5. Zbigniew Karkut 

6. Janina Lubera 

7. Roman Puzio 

8. Krzysztof Sałek 

9. Wojciech Serafin 

10. Stanisław Skimina 

11. Ryszard Szafran 

12. Jacek Szpunar 

13. Marian Tomczyk 

14. Tomasz Wolan 

15. Andrzej Wołosz 

Następnie odbyła się ceremonia ślubowania  nowo wybranych radnych Rady Miejskiej VII 

kadencji samorządu. Po odczytaniu  przez radnego seniora Roty ślubowania:  

,,Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i 

jej mieszkańców” 

radni odczytywani w porządku alfabetycznym, poprzez podniesienie ręki  złożyli  ślubowanie 

słowami „ślubuję”. Niektórzy radni złożyli ślubowanie z dodaniem zdania „tak mi dopomóż 

Bóg”. Przewodniczący obrad poinformował, że z chwilą złożenia ślubowania radni objęli 

obowiązki związane ze sprawowaniem mandatu radnych Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 

 

Ad. 3. 

Wybór Przewodniczącego Rady. 

Przewodniczący obrad poinformował, że wybór przewodniczącego Rady Miejskiej odbywa się 

w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu rady. 
Następnie przewodniczący zwrócił się  o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej dla 

przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, która przeprowadzi wybór i 

dokona podliczenia głosów. Przypomniał, że Komisja Skrutacyjna złożona jest z 3 radnych. 

Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować na funkcję przewodniczącego Rady 

Miejskiej. Następnie radni - Jan Flis, Roman Puzio i Jacek Szpunar sami zgłosili się do pracy w 

komisji skrutacyjnej. Innych zgłoszeń nie było. 

Komisja skrutacyjna w składzie: 

1. Jan Flis 

2. Roman Puzio 

3. Jacek Szpunar 

przyjęta została przez radę w głosowaniu 15 głosami „za”. 

Komisja Skrutacyjna dokonała ukonstytuowania, a na jej przewodniczącego został wybrany 

Roman Puzio. 

Następnie Sekretarz Gminy Elżbieta Gil przedstawiła regulamin wyboru Przewodniczącego 

Rady Miejskiej. Prowadzący obrady radny Stanisław Skimina zapytał czy radni mają uwagi do 

przedstawionego regulaminu wyboru Przewodniczącego RM. 

Wobec braku pytań i uwag ze strony radnych, prowadzący obrady poddał pod głosowanie 

projekt regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej, który został przyjęty przy 15 

głosach „za”. (Regulamin stanowi zał. nr 3 do protokołu). 

Radny Stanisław Skimina zwrócił się do radnych o zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 

Radny Jacek Szpunar zgłosił kandydaturę Wojciecha Serafina. 
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Innych kandydatur nie zgłoszono. 

W czasie przygotowywania kart do głosowania, kandydat na przewodniczącego RM w krótkim 

wystąpieniu  dokonał swojej prezentacji. 

Pytań do kandydata nie było. 

Następnie komisja skrutacyjna przeprowadziła wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Rozdała karty do głosowania i każdy radny w kolejności alfabetycznej dokonał tajnego 

głosowania. Prowadzący sesję Stanisław Skimina ogłosił przerwę w obradach w celu 

przeliczenia głosów przez komisję skrutacyjną.  

Po zakończeniu ustalania wyników, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Roman Puzio 

przedstawił protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. W wyniku tajnego 

głosowania radnych, na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Dębie VII kadencji 

samorządu wybrany został Wojciech Serafin. 

Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący obrad przedstawił  UCHWAŁĘ NR 

I/1/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYBORU 

PRZEWODNICZACEGO RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. Powiedział, że 

integralną część uchwały stanowi protokół komisji skrutacyjnej. 

Radny senior Stanisław Skimina pogratulował wybranemu Przewodniczącemu Rady, po czym 

oddał prowadzenie sesji. 

Wojciech Serafin Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował radnym za wybór oraz przejął 

prowadzenie obrad sesji. 

 

Ad. 4. 

Prowadzący obrady przewodniczący Wojciech Serafin zwrócił się do Genowefy Wojdy, 

Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowej Dębie o wręczenie zaświadczenia o 

wyborze Wiesławowi Ordonowi  wybranemu w dniu 16 listopada 2014 r. na burmistrza miasta i 

gminy Nowa Dęba. Po wręczeniu zaświadczenia, przewodnicząca w imieniu członków MKW 

oraz własnym pogratulowała Wiesławowi Ordonowi wyboru. 

Następnie odbyła się ceremonia złożenia ślubowania przez  Wiesława Ordona. 
Wojciech Serafin poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, objęcie 

obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady miejskiej ślubowania o 

następującej treści: „Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy, uroczyście ślubuję, że 

dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 

publicznego i pomyślności mieszkańców  miasta i gminy .” Wiesław Ordon powtórzył tekst 

roty z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Prowadzący obrady podziękował burmistrzowi i poinformował, że od tej chwili nastąpiło 

oficjalne objęcie obowiązków burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba. 

Po złożeniu ślubowania, odbyło się wystąpienie burmistrza Wiesława Ordona. Tekst wystąpienia 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś z gości zaproszonych zechce zabrać głos. 

Kazimierz Wąsik prezes nowodębskiego koła Związku Nauczycielstwa Polskiego w imieniu 

środowiska nauczycieli, przekazał gratulacje dla burmistrza, radnych oraz przewodniczącego 

Rady Miejskiej oraz życzył sukcesów w pracy na rzecz gminy Nowa Dęba. 

Następnie przewodniczący stwierdził wymaganą liczbę radnych tj. 15, do podejmowania 

prawomocnych uchwał, po czym postawił wniosek w sprawie zmiany porządku obrad poprzez 

wprowadzenie kolejnych punktów: 

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o stanie budżetu miasta i gminy oraz sprawozdanie o 

stanie Gminy Nowa Dęba. 

6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 

2) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Dębie, 
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3) powołania stałych komisji Rady Miejskiej, ustalenia ich przedmiotu działania i składu  

osobowego. 

8. Zamknięcie obrad. 

Wniosek w prawie zmiany porządku obrad został przyjęty 15 głosami „za”. 

 

Ad. 5. 

Prowadzący obrady oddał głos burmistrzowi Wiesławowi Ordonowi, który złożył sprawozdanie 

o stanie Gminy Nowa Dęba. Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Następnie Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła informację o stanie budżetu miasta i 

gminy. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 6. 

Przewodniczący obrad przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad zwrócił się do radnych 

o zgłaszanie kandydatur do składu komisji skrutacyjnej dla wyboru Wiceprzewodniczących 

Rady Miejskiej. Zgłoszone zostały następujące kandydatury :Tomasz Gazda, Marzena 

Chmielowiec i Stanisław Skimina. 

Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Wyłonioną komisję w składzie: 

1. Marzena Chmielowiec 

2. Tomasz Gazda 

3. Stanisław Skimina 

 przyjęto w głosowaniu 15 głosami „za”. 

Komisja Skrutacyjna dokonała ukonstytuowania, na jej przewodniczącego został wybrany 

Stanisław Skimina. 

Sekretarz Gminy przedstawiła projekt  Regulaminu wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej, który został przyjęty bez uwag  /15 głosów „za”/.        

Następnie przewodniczący RM zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur na I 

Wiceprzewodniczącego RM. Radny Tomasz Gazda zgłosił kandydaturę Jacka Szpunara, który 

wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Następnie zgłoszony kandydat w krótkim wystąpieniu zaprezentował swoje dokonania 

zawodowe i społeczne. W trakcie prezentacji Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania 

kart do głosowania. Następnie przewodniczący komisji Stanisław Skimina wyczytywał radnych 

z listy obecności po odbiór kat do głosowania. Radni po oddaniu swojego głosu za parawanem, 

składali karty do urny. Następnie Przewodniczący ogłosił krótką przerwę podczas której, 

komisja ustaliła wyniki głosowania, a następnie zostały ogłoszone przez odczytanie protokołu 

Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie przedstawionych wyników głosowania Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że na I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Dębie wybrany został 

Jacek Szpunar. 

Wobec tego, że Regulamin wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej jest taki sam jak  

Regulamin wyboru II Wiceprzewodniczącego, radni bez uwag przyjęli dotychczasowe zasady 

wyboru . Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na II 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.  Stanisław Skimina zgłosił kandydaturę radnego 

Mariana Tomczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych osób nie zgłoszono, wobec 

czego lista została zamknięta. Następnie Marian Tomczyk dokonał krótkiej autoprezentacji. 

Pytań do kandydata nie było.  

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. Następnie jej 

Przewodniczący po wyczytaniu z listy imienia i nazwiska, wręczył radnym karty do głosowania, 

którzy po oddaniu głosu wrzucali karty do urny. Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwy 

podczas której, komisja ustaliła wyniki głosowania, a następnie zostały ogłoszone przez 

odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej przez  przewodniczącego Stanisława Skiminę.  

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

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Dębie wybrany został Marian Tomczyk. 
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Ad. 7. 

 

2) Przewodniczący RM przedstawił UCHWAŁĘ NR  I/2/2014 RADY MIEJSKIEJ W 

NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYBORU WICEPRZEWODNICZĄCYCH  RADY 

MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE.  Dodał, że integralną część uchwały stanowią protokoły 

komisji skrutacyjnej. 

 

3) Przewodniczący obrad przystępując do powołania przez Radę Komisji Rewizyjnej 

zapoznał radnych z organizacją tej komisji. Z uwagi na fakt, że przewodniczącego komisji 

wybiera Rada zaproponował, aby na wstępie zgłaszać kandydatów na tę funkcję. 

Andrzej Wołosz zgłosił kandydaturę Jana Flisa, co argumentował jego wieloletnim 

doświadczeniem w pracy samorządowej. Jan Flis wyraził zgodę na kandydowanie, po czym w 

krótkim wystąpieniu przybliżył przebieg swojej wieloletniej pracy w samorządzie oraz w komisji 

rewizyjnej, której przewodniczył na przestrzeni V i VI kadencji Rady. 

Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad 

kandydaturą Jana Flisa. W jego wyniku przy 13 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” Jan Flis 

został wybranym na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Następnie Wojciech Serafin zwrócił się o zgłaszanie kandydatów do składu osobowego komisji 

rewizyjnej. 

Roman Puzio zgłosił Andrzeja Wołosza, który wyraził zgodę. 

Jan Flis zgłosił Ryszarda Szafrana, który również wyraził zgodę. 

Tomasz Dziemianko zgłosił Marzenę Chmielowiec, która wyraziła zgodę. 

Innych kandydatur nie  zgłoszono – lista została zamknięta. 

Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zgłoszonymi 

kandydatami w wyniku którego, UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 

DĘBIE W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJEJSKIEJ W 

NOWEJ DĘBIE została podjęta przy 15 głosach „za”. 

 

4) Przewodniczący obrad przystąpił do kolejnego punktu porządku tj. powołania stałych 

komisji  Rady Miejskiej, ustalenia ich przedmiotu działania i  składu osobowego. Poinformował, 

że  do przedmiotu działania dotychczas działających komisji stałych Rady Miejskiej należą w  

szczególności sprawy: 

1/ do Komisji Budżetowej : budżetu, gospodarki finansowej, podatków i opłat, zobowiązań 

finansowych (pożyczek i poręczeń), 

2/ do Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji : gospodarki mieniem  komunalnym, 

budownictwa, infrastruktury technicznej, planów zagospodarowania przestrzennego, planowania 

strategicznego rozwoju gminy, programów gospodarczych 

3/ do Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska : gospodarki rolnej, leśnej wraz z 

urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania, ochrony środowiska i przyrody, 

4/ do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu : oświaty, kultury, zdrowia , kultury 

fizycznej, 

5/ do Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki : statutów gminy, 

jednostek organizacyjnych i pomocniczych, opieki społecznej, polityki prorodzinnej,  

bezrobocia, bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, czystości i porządku w gminie, 

przeciwdziałania patologiom społecznym, spraw wewnętrznych Rady Miejskiej, etyki i 

dyscypliny radnych. 

Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi bądź inne wnioski co do zakresu i 

przedmiotu działania komisji. Uwag nie było. 

Następnie przewodniczący wyłożył listy celem wpisywania się radnych do poszczególnych 

komisji. Przewodniczący poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy radny może być 

członkiem najwyżej trzech komisji stałych oraz zaproponował, aby komisje w zgłoszonych 
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składach udały się do sąsiedniego pomieszczenia celem odbycia krótkich posiedzeń w sprawie 

ukonstytuowania się. Następnie Przewodniczący obrad przedstawił proponowane składy 

osobowe poszczególnych  komisji wraz z funkcjami, do których zgłosili się następujący radni: 

 
KOMISJA BUDŻETOWA 

1. Krzysztof Sałek Przewodniczący komisji 

2. Tomasz Dziemianko Zastępca przewodniczącego komisji 

3. Marzena Chmielowiec Członek komisji 

4. Jan Flis Członek komisji 

5. Tomasz Gazda Członek komisji 

6. Zbigniew Karkut  Członek komisji 

7. Janina Lubera Członek komisji 

8. Roman Puzio Członek komisji 

9. Stanisław Skimina Członek komisji 

10. Marian Tomczyk Członek komisji 

 
KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI 

1. Tomasz Gazda Przewodniczący komisji 

2. Marzena Chmielowiec Zastępca przewodniczącego komisji 

3. Tomasz Dziemianko Członek komisji 

4. Zbigniew Karkut Członek komisji 

5. Roman Puzio Członek komisji 

6. Jacek Szpunar Członek komisji 

7. Tomasz Wolan Członek komisji 

8. Andrzej Wołosz Członek komisji 

 
KOMISJA ROLNICTWA, MELIORACJI I OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. Andrzej Wołosz Przewodniczący komisji 

2. Jan Flis Zastępca przewodniczącego komisji 

3. Zbigniew Karkut Członek komisji 

4. Tomasz Wolan Członek komisji 

 
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPORTU 

1. Stanisław Skimina Przewodniczący komisji 

2. Ryszard Szafran Zastępca przewodniczącego komisji 

3. Tomasz Dziemianko Członek komisji 

4. Janina Lubera Członek komisji 

5. Krzysztof Sałek Członek komisji 

6. Jacek Szpunar Członek komisji 

7. Marian Tomczyk Członek komisji 

8. Tomasz Wolan Członek komisji 

 
KOMISJA STATUTOWO-ORGANIZACYJNA, SPRAW SPOŁECZNYCH  I  ETYKI 

1.    Ryszard Szafran                                   Przewodniczący komisji 

2. Roman Puzio Zastępca przewodniczącego komisji 

3. Tomasz Gazda Członek komisji 

4. Janina Lubera Członek komisji 

   

 

Innych wniosków nie było. 

Sekretarz Gminy odczytała projekt uchwały, a następnie Rada w głosowaniu przy 15 głosach 

„za”  podjęła UCHWAŁĘ NR I/4/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
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SPRAWIE POWOŁANIA STALYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE, 

USTALENIA ICH PRZEDMIOTU DZIAŁANIA I SKŁADU OSOBOWEGO. 

 

Ad. 8. 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący obrad Wojciech Serafin ogłosił 

zamknięcie obrad I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                     PRZEWODNICZĄCY RADY 

                                                                                                                 Wojciech Serafin 

 

 

Protokół sporządziła;                                                                                           

Elżbieta Goclan                                                                                   

                                                                           
                 

                                                                                                 
 


