
P R O T O K Ó Ł  Nr III/2015 
z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 29 stycznia 2015 r. 
 
 
 III sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Nowej Dębie i trwała od godz. 1500  do godz. 1840. 
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: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie  

(zakup paliwa), 
2) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie  

(zakup pojazdu),   
3) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – zakup 

aparatury i sprzętu medycznego, 
4) udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu, 
5) przyjęcia do realizacji w 2015 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu,  
6) zaciągnięcia w 2015 roku kredytu długoterminowego, 
7) zaciągnięcia w 2015 roku pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka, 
Nowa Dęba i Tarnowska Wola”, 

8) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, 
9) Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2015, 

a. odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
b. odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej, 
c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej, 
d. dyskusja nad projektem budżetu, 
e. głosowanie. 

4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.  
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
6. Zapytania i wnioski mieszkańców.    
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, 
11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych, 
12) zniesienia formy ochrony przyrody, 
13) zasad i trybu przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących zmiany statutów  

jednostek pomocniczych. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wolne wnioski i informacje. 
10. Zamknięcie obrad. 
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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. 14 radnych.  
 
Ad.  2. 
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał, czy są 
uwagi do porządku obrad. 
Wniosków nie zgłoszono, obrady sesji przebiegały według przedstawionego programu. 
 
Ad.  3. 
Podjęcie uchwał: 
1)   Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały RM w sprawie 
przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 
Poinformował, że mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy,  proponuje 
się przekazanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie środków finansowych z 
budżetu Gminy w kwocie 7.000,- zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów 
służbowych będących na wyposażeniu Komisariatu Policji w Nowej Dębie.   
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR III/18/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA KOMENDY 
WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE została przyjęta przy 14 głosach „za”. 
2)   Kolejno Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania 
środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.  
Przedstawiając uzasadnienie poinformował, że Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu 
wystąpił z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup oznakowanego pojazdu 
osobowego dla Policji w kwocie 18.500,- zł. Dodał, że zakup samochodu w wersji oznakowanej 
rozliczony zostanie po rzeczywistych kosztach jego zakupu  tj. za kwotę 72.000, zł. w proporcji 
50% środki pozyskane od samorządów lokalnych oraz 50% środki budżetowe Komendy 
Głównej Policji. Wkład finansowy samorządów lokalnych stanowić będą udziały finansowe 
Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 17.500,- zł. oraz samorządu gminnego w 
kwocie 18.500,- zł. Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dodał, że w posiedzeniu komisji 
uczestniczył I z-ca Komendanta asp. Zbigniew Brzyszcz, który zapoznał komisję z zakresem 
współpracy ze Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR III/19/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA KOMENDY 
WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE została podjęta przy 14 głosach „za”. 
3)   Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – zakup aparatury i sprzętu 
medycznego. Następnie poinformowała, że  SPZ ZOZ w Nowej Dębie wystąpił z wnioskiem o 
udzieleniu przez Gminę Nowa Dęba dotacji na zakupy inwestycyjne. Dodała, że  taką możliwość 
przewidują przepisy ustawy o działalności leczniczej. Kontynuując dotychczasową pomoc dla 
szpitala w Nowej Dębie, proponuje się udzielenie w br. wsparcia w wysokości 120.000,- zł. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Poinformował, że w posiedzeniu komisji udział wziął dyrektor 
SPZZOZ Bogdan Tomczyk, który poinformował o sytuacji ekonomicznej szpitala oraz zapoznał 
radnych z innymi problemami placówki, która jest jednym z większych zakładów pracy w 
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gminie. Następnie przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad projektem uchwały, w której 
lek.med. Łukasz Wąsik podziękował Radzie za udzielone wsparcie. Powiedział, że zakupiony 
sprzęt posłuży podniesieniu jakości usług medycznych świadczonych dla pacjentów oraz 
zwiększy ich bezpieczeństwo zdrowotne. Dyrektor Szpitala Bogdan Tomczyk wyrażając słowa 
podziękowania zapewnił, że dalej podejmowane będą działania mające na celu wsparcie pracy 
lekarzy oraz jakości diagnostyki w nowodębskim szpitalu.  
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ DLA SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE NA ZAKUPY 
INWESTYCYJNE – ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO została podjęta 
jednogłośnie – 14 głosów „za”. 
4)   Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2015 roku 
pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
W uzasadnieniu poinformowała, że 30 grudnia 2014 r do Gminy wpłynął wniosek Starosty 
Tarnobrzeskiego w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej związanej z 
rozpoczęciem przez Powiat procesu inwestycyjnego dot. zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie – etap I”. Dodała, że przewidziane w 
projekcie środki do wysokości 79.000,-zł przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji 
technicznej. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR III/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE UDZIELENIA W 2015 ROKU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI 
TARNOBRZESKIEMU została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”. 
5)   Sekretarz Gminy Elżbieta Gil przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia do 
realizacji w 2015 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu. Następnie wyjaśniła, 
że projekt dotyczy przyjęcia do realizacji przez Gminę Nowa Dęba od Powiatu Tarnobrzeskiego 
prowadzenia zadania  publicznego pn. „Budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin” w 
pasie drogi powiatowej relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska. Dodała, że przyjęcie 
zadania, nastąpi na mocy porozumienia regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia 
finansowe. Potrzebę budowy chodnika potwierdzają także wybudowane wcześniej odcinki, z 
których korzystają bezpiecznie piesi i rowerzyści. Dodała też, że Gmina złożyła w 2014 r. 
wniosek do PROW o dofinasowanie zadania, a ponieważ umowa o przyznanie pomocy w 
wysokości 70 000 zł została podpisana dopiero w dniu 29 grudnia 2014 r., tym samym nie mogła 
zostać zrealizowana w poprzednim roku zarówno Uchwała Rady Miejskiej z 29 stycznia 2014 r. 
jak i Uchwała  Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z 28 sierpnia 2014 r. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR III/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
PRZYJĘCIA DO REALIZACJI W 2015 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO Z 
ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI POWIATU została podjęta jednogłośnie ( 14 głosów „za”). 
6)    Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2015 
roku kredytu długoterminowego. W uzasadnieniu poinformowała, że w celu prawidłowej 
realizacji budżetu, burmistrz wnosi o podjęcie uchwały o zaciągnięciu kredytu na kwotę 
planowanych w budżecie spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dodała, że 
zaciągnięcie planowanego kredytu nastąpi z chwilą uzyskania pozytywnej opinii RIO w 
Rzeszowie o możliwości jego spłaty oraz po wyborze banku w trybie ustawy prawo zamówień 
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publicznych. Skarbnik wyjaśniła, że uruchomienie kredytu nastąpi tylko wtedy, gdy zaistnieje 
taka konieczność oraz, że planowane raty spłat kredytu ujęte są w WPF Gminy Nowa Dęba na 
lata 2015 - 2025. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Tomasz Wolan zapytał z czego wynikają różnice w wysokości kwot rat zaplanowanych 
do spłaty. Alicja udzieliła wyjaśnień w związku z zapytaniem. 
Innych pytań nie było. 
UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZACIĄGNIĘCIA W 2015 ROKU KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO została przyjęta 
przy 14 głosach „za”. 
7)    Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2015 
roku pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola”. 
Poinformowała, że Gmina Nowa Dęba przystępuje do  realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska 
Wola". Poinformowała, że zadanie będzie finansowane ze środków własnych gminy, środków 
UE – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,  pożyczki krótkoterminowej w kwocie 840.459,-zł 
w BGK  oraz pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie. W związku z tym, że pożyczka ze środków 
WFOŚiGW jest pożyczką udzielaną na zasadach preferencyjnych z możliwością częściowego 
umorzenia, na chwilę obecną jest to 10% uruchomionej kwoty pożyczki, jej zaciągnięcie uważa 
za zasadne. Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie udzielił 
burmistrz Wiesław Ordon. Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR III/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZACIĄGNIĘCIA W 2015 ROKU POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ NA 
SFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ALFREDÓWKA, NOWA DĘBA I 
TARNOWSKA WOLA” została podjęta przy 14 głosach „za”. 
8)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Nowa Dęba. W ramach objaśnień poinformowała, że  wieloletnia prognoza 
finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy przez jej 
organy, mieszkańców, instytucje finansowe oraz organy nadzoru. Planując kwoty dochodów i 
wydatków na lata od 2016 za podstawę przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń 
makroekonomicznych, a przede wszystkim prognozę kształtowania się indeksu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych w latach 2016-2025 publikowaną na stronie internetowej MF. W 
wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025 przyjęto wielkości wzrostu od 1 do 2% 
ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dodała, że wielkości wykazane w 2015 roku są zgodne z 
projektem uchwały budżetowej na 2015 rok. W trakcie dalszych objaśnień Skarbnik udzieliła 
szczegółowych informacji nt przedstawionego projektu. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR III/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWA DĘBA 
została przyjęta przy 14 głosach „za”. 
9)   a) Skarbnik Gminy A. Furgał przedstawiła projekt uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba 
na rok 2015. W ramach objaśnień do projektu uchwały budżetowej poinformowała, że na rok 
2015 ustalone zostały dochody budżetu w łącznej kwocie w łącznej kwocie 54.514.600,-zł. w 
tym dochody bieżące  52.204.584,-zł. natomiast dochody majątkowe w wysokości 2.310.016,-zł. 
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Wydatki budżetu na rok 2015 ustalone zostały w łącznej kwocie 55.355.059,-zł. z tego wydatki 
bieżące w kwocie - 48.803.141,-zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie - 6.551.918,-zł.  
Prezentując projekt uchwały budżetowej Skarbnik szczegółowo przedstawiła plan dochodów i 
wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.   
Następnie poinformowała Radę o zmianach w uchwale budżetowej w stosunku do projektu 
budżetu z listopada 2014, gdzie  ogółem zwiększono dochody o kwotę 1.384.457, -zł. 
Poinformowała, że w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w przedłożonym projekcie 
uchwały budżetowej nie ma paragrafu 435 i 437- wszystkie planowane wydatki w tym paragrafie 
przeniesione są do paragrafu 436. Powiedziała, że ogółem zwiększono wydatki o kwotę 543.998, 
-zł., po czym szczegółowo poinformowała o wprowadzonych zmianach, które zawarte są w  
załącznikach do uchwały. 
b)   Następnie Krzysztof Sałek przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił opinie komisji 
stałych do projektu budżetu oraz stanowisko Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu 
Gminy Nowa Dęba na 2015 rok. Poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
budżetu nie składając konstruktywnych wniosków. Również przedstawiona przez burmistrza 
MiG autopoprawka do uchwały budżetowej, która następuje w związku ze zmianą przepisów, a 
polega na wyodrębnieniu dwóch nowych rozdziałów w dziale 801 – „oświata i wychowanie” 
80149 i 80150 uzyskała pozytywną opinię komisji. 
Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2015 została pozytywnie zaopiniowana przez 
wszystkie komisje stałe RM. 
c)  Skarbnik Gminy zapoznała Radę z Uchwałą Nr XVI/246/2014 Składu Orzekającego RIO w 
Rzeszowie z 4 grudnia 2014 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2015 rok. Skarbnik dodała, że RIO pozytywnie zaopiniowało 
projekt budżetu z uwagami oraz zastrzeżeniem, a następnie szczegółowo poinformowała, czego 
te wskazania dotyczą. Następnie Alicja Furgał przedstawiła Uchwałę Nr XVI/247/2014 Składu 
Orzekającego RIO w Rzeszowie z 4 grudnia 2014 w sprawie opinii o projekcie uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowa Dęba na 2015 rok. Powiedziała, że 
projekt powyższej prognozy został zaopiniowany pozytywnie, z uwagami wskazanymi w 
uzasadnieniu. Dodała, że uwagi organu nadzoru zostały uwzględnione w przedłożonych 
projektach uchwał.  
d)    W dyskusji nad projektem uchwały budżetowej przewodniczący komisji Krzysztof Sałek 
udzielił komentarza do projektu budżetu na 2015 rok wskazując na skalę jego trudności. 
Powiedział, że jest to budżet optymalny na czas, gdy Ministerstwo Finansów zmniejszyło 
Gminie subwencję, a jednocześnie Rada nie podniosła podatków na rok 2015. 
Tomasz Wolan zwrócił się do burmistrza z zapytaniem dotyczącym zadań na drogach gminnych. 
Wiesław Ordon poinformował, które drogi i w jakiej kolejności będą remontowane. Następnie 
burmistrz udzielił szerszej informacji na temat przedłożonego projektu budżetu. Powiedział, że 
zaplanowane wydatki są wyższe od ubiegłorocznych o 840 tys. zł. oraz 6,5 mln zł. przewidziana  
na inwestycje jest kwotą nieco wyższą od ubiegłorocznej. 2 mln zł zostanie przeznaczonych na 
inwestycje oświatowe, z czego 1,75 mln zł to wydatki na budowę sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 2. Kolejne 150 tys. zł przeznaczone zostaje na przeniesienie Przedszkola nr 4 do 
budynku szkolnego Zespołu Placówek Oświatowych w osiedlu Dęba. Kwota ta ma służyć 
adaptacji sal lekcyjnych i socjalnych na potrzeby dzieci przedszkolnych. 100 tys. zł 
przeznaczone zostało na przygotowanie projektu budowy przedszkola i sali gimnastycznej w 
Chmielowie, gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na ten obiekt. Dalej burmistrz poinformował o 
wielkości środków przeznaczonych na zadania drogowe. Modernizacja ulic Jasna, Słowackiego i 
Zacisze w Nowej Dębie ma kosztować 630 tys. zł. Połowę z tej kwoty gmina spodziewa się 
uzyskać z dotacji wojewody podkarpackiego w ramach tzw. schetynówek. Kolejne 600 tys. zł 
zostanie skierowanych na zmianę nawierzchni dróg tłuczniowych na bitumiczne na terenie wsi i 
osiedli na długości ok. 3 km. Ponadto 79 tys. zł dotacji otrzyma z gminy Powiat Tarnobrzeski na 
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wsparcie projektowania przebudowy ul. Kościuszki w Nowej Dębie. Burmistrz dodał, że w tym 
dziale planowane są dalsze rozbudowy chodników na ul. Sucharskiego i Hubala w osiedlu 
Poręby Dębskie, w Rozalinie (z udziałem środków unijnych) oraz chodnika i parkingu przy 
drodze Strefowej w Chmielowie. Na te zadania zabezpieczono w budżecie 335 tys. zł. W sferze 
komunalnej największe zadanie to budowa kanalizacji sanitarnej w Alfredówce o wartości 
zakładanej 2 mln zł. Na rozwój oświetlenia ulicznego, w tym plany projektowe na ul. Wczasową 
i w strefie nowodębskiej przeznaczonych zostaje100 tys. zł. 
Burmistrz poinformował, że wydatki bieżące gminy pozostają na niezmienionym poziomie i 
dodał, że kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymali projekty planów finansowych na 
poziomie ubiegłorocznym. Blisko 20 mln zł wydatkowanych zostanie na oświatę. Te środki 
przeznaczone są na funkcjonowanie 8 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 3 przedszkoli 
publicznych i jednego prywatnego (w wysokości 75% nakładów na dziecko w przedszkolu 
gminnym).Burmistrz wyjaśnił, że  budżet państwa zasila system oświaty kwotą 10,5 mln zł. 
Pomoc społeczna, otrzyma w tym roku 8,9 mln zł, są to wydatki na funkcjonowanie i zasiłki w 
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy. To także 
świadczenia rodzinne wypłacane przez UMiG w kwocie blisko 4,5 mln zł. Na gospodarkę 
komunalną założona została kwota 6,2 mln zł. Burmistrz powiedział, że pomimo utrzymywania 
się wydatków bieżących na poziomie roku ubiegłego, to w przypadku organizacji 
pozarządowych środki przeznaczone na dotacje wzrastają. Na zakończenie wystąpienia 
burmistrz powiedział, że  tegoroczny budżet gwarantuje stabilizację w realizacji podstawowych 
zadań gminnych. Projekty i plany zagospodarowania, jakie w tym roku zostaną sfinansowane, 
przygotowują nas do podejmowania ważnych przedsięwzięć rozwojowych w sferze 
gospodarczej, mieszkalnictwa, w sferze społecznej. To w dalszej perspektywie winno służyć 
rozwojowi gospodarczemu naszej gminy, poprawie warunków i jakości życia mieszkańców. 
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie w 
wyniku którego, UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWA DĘBA NA 2015 ROK NR 
III/26/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE została podjęta przy 14 głosach „za”. 
Przewodniczący Wojciech Serafin złożył podziękowania Skarbnikowi Gminy, Burmistrzowi, 
pracownikom urzędu oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach nad budżetem, a następnie 
życzył pomyślnej jego realizacji. 
O  godz. 17 00 Przewodniczący ogłosił 20 min. przerwy w obradach. 
O  godz. 17 20 obrady zostały wznowione. 
 
Ad.  4. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu z II sesji z 
30 grudnia 2014 r. Uwag nie zgłoszono. 
Protokół został przyjęty przy 14 głosach „za”. 
 
Ad.  5. 
Burmistrz Wiesław Ordon złożył sprawozdanie z działalności między sesjami tj. za okres od 29 
grudnia 2014 do 26 stycznia 2015 roku. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych w związku ze złożoną informacją.  
 
Ad.  6. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców nikt nie zabrał głosu. 
 
Ad.  7. 
Podjęcie uchwał c.d: 
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10)   Barbara Duda kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. 
Uzasadniając poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie  na czas 
nieoznaczony kolejnych umów dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości nr 
ewid. 299/6 o powierzchni 0,0910 ha, położonej w Nowej Dębie z przeznaczeniem pod uprawę 
owoców i warzyw. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW DZIERŻAWY została 
przyjęta przy 14 głosach „za”. 
 
11)    Ewa Rozenbajgier kierownik Ref. Spaw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych. 
Wyjaśniła, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu 
zajmowanych lokali, gdyż w najbliższym czasie wygasają obowiązujące dotychczas umowy 
najmu, a najemcy wymienieni w projekcie uchwały wystąpili z wnioskami o zawarcie dalszych 
umów. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR III/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMOWÓW NAJMU LOKALI 
UŻYTKOWYCH została przyjęta 14 głosami „za”. 
 
12)     Kolejno Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały w sprawie zniesienia formy 
ochrony przyrody. Poinformowała, że w drodze uchwały znosi się formę ochrony przyrody – 
stanowisko zimoziołu północnego rosnącego na terenie Leśnictwa Poręby w Gminie Nowa 
Dęba, uznaną za pomnik przyrody Zarządzeniem Nr 8 Wojewody Tarnobrzeskiego z 25 lutego 
1986 r. Dodała, że zniesienie następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych ze względu na 
które ustanowiono pomnik przyrody. 
Andrzej Wołosz przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska  
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR III/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZNIESIENIA FORMY OCHRONY PRZYRODY została podjęta jednogłośnie - 14 „za”. 
 
13)    Barbara Sudoł kierownik Ref. Organizacyjnego przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących zmiany statutów  
jednostek pomocniczych. Uzasadniając projekt poinformowała, że zgodnie z  przepisami ustawy 
o samorządzie gminnym, w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach 
ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami 
gminy, a zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określa uchwała rady 
gminy. Poinformowała, że przedmiotem konsultacji jest projekt zmian statutów sołectw i osiedli. 
Uchwała określa obszar, przedmiot, formę, sposób wyrażenia opinii, termin przeprowadzenia i 
sposób ogłoszenia wyników konsultacji. Dodała, że wyniki konsultacji nie są wiążące dla 
organów gminy, ale ich przeprowadzenie jest konieczne do wprowadzenia zmian w statutach 
sołectw i osiedli. 
Ryszard Szafran przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR III/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZASAD I TRYBU PRZEPROWADZENIA Z MIESZKAŃCAMI KONSULTACJI 
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DOTYCZĄCYCH ZMIANY STATUTÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH została 
pojęta 14 głosami „za”. 
 
14)    Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia 
skargi. Następnie poinformowała, że  zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas sesji Rady 
Miejskiej  30 grudnia 2014 r. dotyczącymi skierowania do Komisji Rewizyjnej skargi na 
działalność Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie w 
zakresie udzielenia pomocy rodzinie Ł. oraz niewłaściwe gospodarowanie środkami 
publicznymi, Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2015 r. rozpatrzyła 
wniesioną skargę. Komisja postanowiła uznać skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w 
uzasadnieniu do uchwały. 
Dodatkowych wyjaśnień w sprawie udzielił przewodniczący komisji Jan Flis. Pytań i uwag nie 
było. UCHWAŁA NR III/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ROZPATRZENIA SKARGI została pojęta jednogłośnie - 14 głosów „za”. 
 
Ad.  8. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała o 
złożeniu przez radnych interpelacji w sprawach: 
1. Tomasz Wolan z 20 stycznia 2015 w sprawie braku sygnalizacji na przejeździe kolejowym     
   „Zagroble” w Jadachach.  
2. Marian Tomczyk z 21 stycznia 2015 w sprawie odwodnienia odcinka drogi gminnej Cygany-   
    Jadachy. 
Sekretarz Gminy zapoznała Radę z odpowiedziami Burmistrza na złożone interpelacje. 
 
Ad.  9. 
W wolnych wnioskach i informacjach Przewodniczący Wojciech Serafin poinformował o 
wpłynięciu skargi na czynności Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej 
Dębie. Po krótkiej dyskusji Rada /przy 14 głosach „za”/, postanowiła o skierowaniu skargi celem 
stwierdzenia jej zasadności przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej. 
Przewodniczący obrad ogłosił termin następnej sesji RM na dzień 26 lutego 2015 r. 
Jednocześnie zwrócił się do przewodniczących komisji stałych o opracowanie planów pracy 
poszczególnych komisji na 2015, co będzie jednym z punktów porządku lutowej sesji RM. 
 
Ad.  10. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad III sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
                                                                                                  
 
      
                                                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY  
                           Wojciech Serafin 
 
 
                                                                                        
Protokół sporządziła:                                                                                                 
Elżbieta Goclan                                                                                   
 


