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

w dniu 30 grudnia 2014 r. 
 
 II sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy 
Nowa Dęba i trwała od godz. 1500  do godz. 1645. 
W sesji uczestniczyło 14 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. Przyjęcie protokołu z I sesji RM. 
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.   
6. Podjęcie uchwał w sprawach:  
1) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Nowa Dęba – etap 1, 
2) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok, 
3) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, 
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych, 
5) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nowa Dęba a Gminą 

Majdan Królewski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, 

6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (ogródki przy ul. Leśnej), 
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
8) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2015, 
9) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, 
10) wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą w 
Nowej Dębie, 

11) zmian w Statucie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie, 
12) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla radnych diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych w formie miesięcznych ryczałtów,  
13) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. Zamknięcie obrad. 

 
Ad.  1. 
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin, który powitał 
wszystkich zebranych oraz osoby uczestniczące w obradach, a następnie  stwierdził wymaganą 
liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał tj. 13 radnych.  
Ad.  2. 
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji, po czym zwrócił 
się  do radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do porządku. 
Elżbieta Gil Sekretarz Gminy w imieniu burmistrza miasta i gminy wniosła o przyjęcie zmiany 
tytułu projektu uchwały RM będącego w porządku obrad sesji w pkt.6,ppkt 2) o brzmieniu :w 
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sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok, na: zmian w budżecie 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa 
Dęba na 2014 rok. 
Przewodniczący obrad poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie w wyniku którego radni 
jednogłośnie (13 „za”) przyjęli wniesioną poprawkę. 
Następnie cały porządek sesji został przyjęty przy 13 głosach „za”. 
Ad.  3. 
Przewodniczący Wojciech Serafin zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu 
z I sesji z dnia 1 grudnia br.  
Uwag nie zgłoszono.  Protokół został przyjęty jednogłośnie ( 13 głosów „za”). 
O godz. 1510 na obrady przybył radny Andrzej Wołosz – obecnych 14 radnych. 
Ad.  4. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od 14 
listopada do 23 grudnia 2014 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych związane z przedstawioną 
informacją. Kierownik MG OPS Leszek Mirowski udzielił szerszej informacji nt umowy na 
dożywianie w 2015 roku z PHU „Oliwier” z Kielc. 
Ad.  5. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców nikt nie zabrał głosu. 
Ad.  6. 
W kolejnym  punkcie porządku obrad,  Rada przystąpiła do podjęcia uchwał. 
1)      Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła 
projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba – etap 1 wraz z uzasadnieniem. 
Udzielając dalszych wyjaśnień poinformowała nt załączników do uchwały oraz przybliżyła 
procedurę uchwalania studium oraz dokonała analizy funkcjonalności studium sprzed 12 lat, 
wskazując przy tym na potrzeby intensywniejszego i bardziej różnorodnego wykorzystania 
przestrzeni w centrum miasta, co zostało uwzględnione w przedłożonej zmianie. Dalej 
poinformowała o przebiegu prac nad zmianą studium, co odbyło się zgodnie z wymogami 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dodała też, że projekt Studium został 
uzgodniony i zaopiniowany z organami i instytucjami wymienionymi w ustawie. Zgodnie z 
przepisami, projekt Studium został wyłożony do publicznego wglądu z wyznaczeniem okresu 
wyłożenia oraz terminu dyskusji publicznej w dniu 7 sierpnia 2014 r. W wyznaczonym 
terminie wpłynęły cztery uwagi dotyczące zmiany Studium. Burmistrz rozpatrzył złożone 
uwagi w drodze Zarządzenia Nr 810/2014 z 18 listopada 2014 r. B. Duda poinformowała, że 
wszystkie uwagi zostały odrzucone, o czym wnioskodawcy zostali poinformowani. Następnie 
w imieniu burmistrza wniosła o dokonanie autopoprawki w przedłożonym projekcie w 
załączniku nr 4 str.2 do uchwały poprzez wykreślenie zdania realizacja uchwały następuje 
etapowo i zastąpienie zdaniem realizacja uchwały następuje całościowo. Poprawka w 
głosowaniu została przyjęta 14 głosami „za”. 
Przewodniczący komisji gospodarki przestrzennej i inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący obrad poinformował o 
możliwości zadawania pytań projektantkom przedłożonej zmiany Studium, które uczestniczą w 
sesji. Pytań i uwag nie było.                     
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawiony projekt w wyniku którego, 
UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE  
UCHWALENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA NOWA DĘBA – ETAP 1  
została podjęta 14 głosami „za”.                                                                                                                                               
2) Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok. 
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W uzasadnieniu poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały zmieniającej budżet, 
dokonuje się zmian po stronie dochodowej i wydatkowej poprzez, dostosowanie kwoty 
dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania budżetu wg stanu na 31 grudnia 2014 
roku odnośnie dochodów z tytułu podatków i opłat. 
Ponadto wprowadzono do budżetu rezerwę subwencji oświatowej oraz zwiększona została 
dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu. Ponadto zmniejszono kwoty dotacji zaplanowanych 
w pierwotnym budżecie zarówno pochodzących z budżetu UE, jak i budżetu państwa w 
związku ze zmianą terminów rozliczenia wniosków. Po stronie wydatkowej dokonano korekty 
zapisów wydatków, dostosowując ich do przewidywanego wykonania roku 2014. Skarbnik 
dodała, że budżet gminy jest budżetem zrównoważonym. W związku z tym, że WFOŚiGW w 
Rzeszowie umorzył Gminie Nowa Dęba część pożyczki w kwocie 669.998,-zł, zaciągniętej w 
roku 2006 na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chmielów wraz z magistralą do 
oczyszczalni ścieków, w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się korekty zapisów 
zarówno przychodów jak i rozchodów budżetu. Ponadto dokonuje się korekty limitu 
zobowiązań do zaciągania przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.                                                                                                                                         
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZMIAN 
BUDŻETU MIASTA I GMINY NOWA DEBA NA 2014 ROK została podjęta przy 14 
głosach „za”. 
3) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Nowa Dęba. W ramach objaśnień przyjętych wartości w zmianie WPF 
Gminy Nowa Dęba na lata 2014-2025 poinformowała o zmianach, które następują w związku z 
rozstrzygnięciem przetargu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Hali Sportowej przy 
Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie - etap II” zmniejsza się wydatki w latach 2014-2016. 
W związku z tym, że WFOŚiGW w Rzeszowie umorzył Gminie część pożyczki w kwocie 
669.998,-zł, zaciągniętej w roku 2006 na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Chmielów, kwota planowanego na 2014 rok do zaciągnięcia kredytu na spłatę rat 
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów ulega zmniejszeniu o kwotę umorzonej pożyczki 
z kwoty 3.673.275,-zł na kwotę 3.003.277,-zł. Ponadto w związku z dokonanymi zmianami w 
ramach rozchodów budżetu, zwiększono wydatki majątkowe po 100.000,-zł w latach 2021 - 
2024, zaś w roku 2025 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 269.998,-zł. Dostosowano 
jednocześnie plan dochodów jak i wydatków do dokonanych zmian w budżecie wg stanu na 30 
grudnia 2014 r. Powiedziała, że ogółem plan dochodów jak i wydatków w 2014 roku w 
stosunku do ostatniej zmiany WPF wg stanu na 14.11.2014 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 
706.366,-zł.  
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.                                                                                                                                                                         
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZMIAN 
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWA DĘBA, została podjęta 
przy 14 głosach „za”. 
4)    Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu 
lokali użytkowych przedstawiła Ewa Rezenbajgier – kierownik ref. Spraw Komunalnych i 
Społecznych UMiG. W uzasadnieniu do projektu 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. Poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o 
samorządzie gminnym, każde przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego na następny 
okres wymaga uchwały rady gminy. 
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Przewodniczący komisji gospodarki przestrzennej i inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było.                                                                                                       
UCHWAŁA NR II/8/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW NAJMU LOKALI 
UŻYTKOWYCH, została podjęta przy 14 głosach „za”. 
5)     Następnie kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych UMiG przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nowa Dęba a 
Gminą Majdan Królewski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. W uzasadnieniu poinformowała, że zawarcie porozumienia 
uzasadnione jest faktem, że infrastruktura wodno-kanalizacyjna na obszarze gminy Nowa Dęba 
i Majdan Królewski stanowi technicznie i funkcjonalnie powiązany system urządzeń będących 
własnością PGKiM w Nowej Dębie na obszarze gm. Nowa Dęba oraz Gminnego Zakładu 
Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania na obszarze gm. Majdan Król. Dodała, że w razie 
wspólnego wykonywania zadań przez gminy, określone w przepisach prawa i obowiązki 
organów gminy muszą być realizowane na mocy stosownego porozumienia. 
Andrzej Wołosz przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań i uwag nie było.                                                                                                                                                                      
UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZAWARCIA POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO POMIĘDZY GMINĄ NOWA 
DĘBA A GMINĄ MAJDAN KRÓLEWSKI W ZAKRESIE ZBIOROWEGO 
ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
została podjęta przy 14 głosach „za”. 
6)   Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła 
projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. 
Poinformowała, że 31 grudnia 2014 r. wygasają dotychczasowe umowy dzierżawy  
nieruchomości nr 204/11 przy ul. Leśnej w Nowej Dębie, wykorzystywanej pod uprawę 
owoców i warzyw. Część dzierżawców przedmiotowych nieruchomości wystąpiła już z 
wnioskami o przedłużenie dotychczasowych umów. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej I Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było.                                                         
UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW DZIERŻAWY 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 
7)    Kolejno Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Wyjaśniła, że  projekt dotyczy wyrażenia zgody na 
zawarcie na okres do lat 5 kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości nr ewid. 1201/4 o 
pow. 46 m2 położonej w Nowej Dębie przy ul. Konopnickiej, na której znajduje się pawilon 
handlowy - na rzecz p. Ludmiły Cyma. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej I Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było.                                                                                                       
UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY została 
podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”). 
O godz. 1605 przewodniczący ogłosił  15 min. przerwy. 
O 1620 obrady zostały wznowione. 
8)  Mieczysław Nalepa - Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2015. W uzasadnieniu poinformował, że Program opracowany został w oparciu o ustawę o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a realizacja zadań dotyczących 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzona będzie zgodnie z 
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priorytetami określonymi w załączniku do  uchwały.  Następnie poinformował nt propozycji 
podziału środków na realizację Programu na realizację którego ogółem przeznaczone zostały 
środki finansowe w wysokości 280 tys. zł. Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, 
Spraw Społecznych i Etyki Ryszard Szafran poinformował, że komisja bez uwag zaopiniowała 
projekt uchwały. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawiony projekt w 
wyniku którego, UCHWAŁA NR II/12/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 została 
podjęta przy 14 głosach „za”. 
9)  Kolejno Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 
Poinformował, że Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu 
o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Z ustawy  wynika między innymi, że 
przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki 
społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, natomiast  realizacja 
zadań prowadzona będzie zgodnie z priorytetami określonymi w załączniku do uchwały. Na 
realizację Programu rozdysponowane zostały środki w wysokości 10 tys. zł. 
Uwag do projektu nie było. 
Ryszard Szafran przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i 
Etyki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
NA ROK 2015 została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”). 
10)      Sekretarz Gminy Elżbieta Gil przedstawiła projekt uchwały w sprawie wniesienia 
wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą w Nowej Dębie. W uzasadnieniu 
poinformowała, że przepisy prawa nakładają na Gminę obowiązek dokonywania rozliczeń ze 
wspólnotami w zakresie utrzymywania lokali stanowiących własność Gminy. Dodała, że środki 
w wys. 50 tys. zł przekazane na zwiększenie kapitału spółki przeznaczone zostaną na 
rozliczenia finansowe ze wspólnotami mieszkaniowymi. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.                                                                                                                                 
Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR II/14/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WNIESIENIA WKŁADU PIENIĘŻNEGO NA PODWYŻSZENIE KAPITAŁU 
ZAKŁADOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I 
MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W NOWEJ DĘBIE została podjęta 
jednogłośnie przy 14 głosach „za”. 
11)     Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie 
Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie. Poinformowała, że wnioskowana 
zmiana spowodowana jest przeniesieniem siedziby Ośrodka z budynku „Lendzion” 
zlokalizowanego przy ul. Rzeszowskiej 6 do budynku przy ul. Sportowej 5. Przewodniczący 
Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard Szafran poinformował, 
że komisja bez uwag zaopiniowała projekt uchwały. 
UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN W STATUCIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W 
NOWEJ DĘBIE została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”). 
12)    Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek przedstawił projekt uchwały RM 
zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia dla radnych diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych w formie miesięcznych ryczałtów. Powiedział, że wnioskowane zmiany dotyczą 
skreślenia ustępu 4 w § 1 w obowiązującej uchwale Nr II/5/06 RM z 6 grudnia 2006 r. w 
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sprawie diet dla radnych o treści „Przewodniczący rady w uzgodnieniu z burmistrzem 
proponuje radzie miesiąc, w którym nastąpi przerwa w pracach rady i jej komisji. Miesięczny 
ryczałt wtedy nie przysługuje”. Dodał, że ustalenia w powyższym zakresie dokonane zostały 
podczas posiedzenia komisji budżetowej18 grudnia 2014 r. 
Przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard 
Szafran poinformował, że komisja bez uwag zaopiniowała projekt uchwały. 
UCHWAŁA NR II/16/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE ZMIENIAJĄCA 
UCHWAŁĘ W SPRAWIE USTALENIA DLA RADNYCH DIET ORAZ ZWROTU 
KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W FORMIE MIESIĘCZNYCH 
RYCZAŁTÓW została podjęta 13 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
Przed przystąpieniem do rozpatrzenia kolejnego projektu uchwały salę obrad opuścił Burmistrz 
Miasta i Gminy. 
13)   Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek przedstawił projekt uchwały w 
sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba.   
Przypomniał, że komisja ustaliła propozycję wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Nowa Dęba - Wiesława Ordona w następującej wysokości: 
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 5.800 zł 
2) dodatek funkcyjny w kwocie: 2.000 zł. 
3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego w kwocie: 2.340 zł. 
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 
1.160 zł.  
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad projektem uchwały, jednak nikt nie zabrał głosu. 
Wobec braku uwag i wniosków Wojciech Serafin poddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt w wyniku którego, UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 
DĘBIE W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA BURMISTRZA MIASTA I 
GMINY NOWA DĘBA została podjęta przy 14 głosach „za”. 
Ad.  7. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Sekretarz Gminy poinformowała, że w okresie od 
ostatniej sesji nikt z radnych nie złożył interpelacji. 
Ad.  8. 
W punkcie wolne wnioski i zapytania Przewodniczący poinformował Radę o wpłynięciu skargi 
wniesionej przez mieszkankę Nowej Dęby, dotyczącej działalności Kierownika Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie w zakresie udzielenia pomocy oraz 
niewłaściwe gospodarowanie środkami publicznymi. 
Wojciech Serafin dodał, że zgodnie ze Statutem Gminy Rada może zlecić właściwej komisji 
przeprowadzenie kontroli w zakresie wskazanym w skardze. 
Rada jednogłośnie (14 „za”) zajęła stanowisko, aby rozpatrzenie skargi zostało powierzone 
komisji Rewizyjnej. 
Ad. 9. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący obrad Wojciech Serafin ogłosił 
zamknięcie obrad II sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 
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