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

w dniu 26 marca 2015 r. 
 
 V sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy 
Nowa Dęba i trwała od godz. 1500  do godz. 1810. 
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 protokołów z III i IV sesji RM. 
4. Informacja Komendanta Komisariatu Policji i Komendanta Straży Miejskiej o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2014 r.  
5. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej. 
6. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) uchylenia 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”, 

2) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok oraz zmieniająca uchwałę  
budżetową Gminy Nowa Dęba na 2015 rok, 

3) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, 
4) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba środków  

stanowiących fundusz sołecki, 
5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba, 
6) oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości położonych na 

terenie sołectwa Cygany, 
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  najmu lokalu użytkowego, 
8) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2015 roku, 
9) zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
10) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nowa Dęba, 
11) zmian statutów sołectw i osiedli. 

8. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok. 
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2014 rok. 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. 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. 14 radnych.  
Ad.  2. 
Kolejno Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji, po czym zwrócił się  
do radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do porządku. 
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Następnie Elżbieta Gil Sekretarz Gminy w imieniu burmistrza miasta i gminy wniosła o 
wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Poinformowała, że Pilkington Automotive 
Poland Sp. z o.o. wystąpił do Gminy Nowa Dęba z wnioskiem o sprzedaż działek 
wymienionych w projekcie położonych w Chmielowie z przeznaczeniem na poprawę 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, których Spółka jest właścicielem i 
użytkownikiem wieczystym, na podstawie aktu notarialnego zawartego 20 marca 2015 r. 
Dodała, że Spółka na tych działkach realizuje II etap projektu inwestycyjnego polegającego na 
budowie hali magazynowo-produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, którego 
zakończenie i uruchomienie działalności jest planowane jest na III kw.br. 
Przewodniczący obrad poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie w wyniku którego radni 
jednogłośnie (14 „za”) przyjęli wniesioną poprawkę. Projekt został przyjęty w pkt. 7, ppkt.12). 
Następnie cały porządek sesji został przyjęty przy 14 głosach „za”. 
Ad.  3. 
Przewodniczący Wojciech Serafin zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu 
z III sesji z 29 stycznia br.  
Uwag nie zgłoszono.  Protokół został przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów „za”). 
Następnie Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu z IV sesji 26 lutego br. 
Uwag nie było.  Protokół został przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów „za”). 
Ad.  4. 
Komendant Komisariatu Policji w Nowej Dębie podkom. Marek Pietrykowski złożył 
informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa 
Dęba za rok 2014. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację o 
działalności Straży Miejskiej w Nowej Dębie za 2014 rok w zakresie ochrony porządku 
publicznego. Informacja Komendanta stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Po wysłuchaniu informacji, Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w 
sprawach bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy. 
Jan Flis zwrócił uwagę na zagrożenie bezpieczeństwa i życia mieszkańców związane z 
wypalaniem traw i zapytał, czy policja ujawniła jakiegokolwiek sprawcę. 
Tomasz Dziemianko zapytał o częstotliwość używania fotoradaru przez SM. 
Burmistrz poruszył sprawę kradzieży mienia, które następnie oddawane jest do skupów 
surowców wtórnych i zapytał Komendanta o sprawców i wartość skradzionego mienia. 
Roman Puzio zwrócił się w sprawie sprawców wykroczeń drogowych, w tym pieszych 
łamiących przepisy o ruchu drogowym. 
Następnie Komendanci zarówno Policji, jak i Straży Miejskiej odpowiadali na zapytania w 
związku ze złożonymi informacjami.  
Ad.  5. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od 24  
lutego do 23 marca 2015 r. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych związane z informacją.  
Ad.  6. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców nikt nie zabrał głosu. 
Ad.  7. 
W kolejnym  punkcie porządku obrad,  Rada przystąpiła do podjęcia uchwał. 
1)  Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła  projekt uchwały RM w sprawie uchylenia 
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”. Uzasadniając projekt poinformowała, że w związku z 
rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola”, burmistrz wnosi o uchylenie 
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uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w 
Rzeszowie. Poinformowała, że zadanie miało być finansowane z dotacji UE, z pożyczki w 
WFOŚiGW  oraz środków budżetu gminy. W związku z dwukrotnym ogłoszeniem przez 
Gminę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadania, jego 
koszt przekracza możliwości finansowe Gminy Nowa Dęba. Zaplanowany deficyt budżetu na 
2015 rok, w kwocie planowanej pożyczki, dokonanymi zmianami budżetu został 
zlikwidowany. Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było.                    
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawiony projekt w wyniku którego, 
UCHWAŁA NR V/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHYLENIA 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” została podjęta 13 głosami 
 „za ” i 1 „wstrzymującym się”.                                                                                                                             
2) Kolejno Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok oraz zmieniająca uchwałę  budżetową Gminy Nowa 
Dęba na 2015 rok. W uzasadnieniu poinformowała, że w przedłożonym projekcie dokonuje się 
zmian zarówno po stronie dochodowej, wydatkowej, jak i przychodów budżetu. 
Poinformowała o wysokości środków wprowadzonych do budżetu na kwotę 586.359,-zł wraz 
propozycją ich wydatkowania. Ponadto wprowadzono do budżetu dochody z tytułu odzyskanej 
gwarancji ubezpieczeniowej, którą przeznacza się na zwrot zaliczki oraz odsetki od zaliczki 
związanej z korektą kosztów na zadaniu „Zagospodarowanie terenu nad Zalewem w Nowej 
Dębie”. Zmniejszono dochody budżetu gminy na kwotę 862.336,-zł. oraz zwiększone zostały 
wydatki budżetu o kwotę 657.359,-zł. Ponadto wyodrębniono w ramach wydatków 
inwestycyjnych nowe zadanie inwestycyjne związane z opracowaniem projektu budowlanego i 
wykonawczego windy osobowej do budynku UMiG. Środki zabezpieczono z zadania 
planowanego w budżecie - przebudowa korytarzy w budynku urzędu wraz z instalacjami. 
W związku z dokonanymi zmianami, likwiduje się deficyt budżetu gminy w ten sposób budżet 
gminy jest budżetem zrównoważonym w kwocie 840.459,-zł, tj. o kwotę planowanej do 
zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie z przeznaczenie na budowę kanalizacji 
sanitarnej w Alfredówce. Przychody i rozchody budżetu w związku z dokonanymi zmianami 
wynoszą 2.899.120,-zł 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 V/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2015 ROK 
ORAZ ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ GMINY NOWA DĘBA NA 2015 
ROK, została podjęta przy 8 głosach „za” i 6 „wstrzymujących się”. 
3)      Następnie Alicja Furgał  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba. 
Powiedziała, że w związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Nowa Dęba zarówno 
po stronie dochodowej jak i wydatkowej, oraz przychodowej budżetu w 2015 roku, zachodzi 
konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba do wielkości 
dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu po zmianach wg stanu na 26 marca 
2015. Następnie szczegółowo objaśniła wprowadzane zmiany. 
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR V/44/2015 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY 
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FINANSOWEJ GMINY NOWA DĘBA została podjęta przy 12 głosach „za” i 2 
„wstrzymujących się”. 
4)    Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i 
gminy Nowa Dęba środków stanowiących fundusz sołecki, przedstawiła Sekretarz Gminy 
Elżbieta Gil. Poinformowała, że zgodnie z przepisami Rada Miejska podejmując niniejszą 
uchwałę zadecyduje o wyodrębnieniu funduszu na następne lata budżetowe. W ramach 
objaśnień poinformowała, że fundusz sołecki jest formą wspierania sołectw polegającą na 
aktywizacji wspólnot lokalnych oraz, że jest formą budżetu obywatelskiego, a obliczone na 
podstawie ustawy środki są przekazywane do dyspozycji poszczególnym sołectwom. Wydatki 
wykonane w ramach funduszu są w części refundowane przez budżet państwa.  
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. W dyskusji nikt nie zabrał głosu. UCHWAŁA NR V/45/2015 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA 
WYODRĘBNIENIE W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ŚRODKÓW 
STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI, została podjęta przy 14 głosach „za”. 
5)     Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt 
uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba. 
Poinformowała, że godnie z przepisami o systemie oświaty Rada ustala plan sieci publicznych 
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice 
obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. W związku z tym, że ulice Leśna i 
Lipowa nie zostały ujęte w granicy obwodu dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie i 
Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie, należy dokonać ich uzupełnienia. 
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowi i Sportu poinformował, że komisja 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było.                                                                                                       
UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE ZMIENIAJĄCA 
UCHWAŁĘ W SPRAWIE USTALENIA PLANU SIECI ORAZ GRANIC OBWODÓW 
PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW PROWADZONYCH 
PRZEZ GMINĘ NOWA DĘBA została podjęta przy 14 głosach „za”. 
O godz. 1620 przewodniczący ogłosił  25 min. przerwy. 
O 1645 obrady zostały wznowione. 
6)  Następnie Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 
przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze 
przetargu nieruchomości położonych na terenie sołectwa Cygany. 
W uzasadnieniu poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na oddanie w 
wieczyste użytkowanie w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie sołectwa 
Cygany z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na sprzedaż 
nieruchomości w tym trybie wyrazili zgodę mieszkańcy sołectwa Cygany w drodze uchwały 
zebrania wiejskiego. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było.                                                                                                       
UCHWAŁA NR V/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W DRODZE PRZETARGU 
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE SOŁECTWA CYGANY, 
została podjęta przy 14 głosach „za” . 
7)    Kolejno Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych 
przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu lokalu użytkowego. Wyjaśniła, że  projekt dotyczy wyrażenia zgody na najem na okres 
trzech lat zajmowanego lokalu użytkowego o powierzchni 18 m2, usytuowanego w budynku nr 
3 przy ulicy Al. Zwycięstwa w Nowej Dębie na potrzeby gabinetu kosmetycznego. 
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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 V/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU LOKALU 
UŻYTKOWEGO została podjęta jednogłośnie 14 głosów „za”. 
8)  Następnie Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2015 roku. Poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy z o 
ochronie zwierząt, rada gminy zobowiązana jest do określania corocznie w drodze uchwały  
bezdomności zwierząt, co stanowi wypełnienie przez gminę obowiązku zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom, wynikającego z art. 11 ust. 1 w/w ustawy. Następnie poinformowała, 
co Program obejmuje. Dodała, że dokument został przekazany do zaopiniowania do 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu, zarządcy i dzierżawców obwodów 
łowieckich oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, działających na obszarze Gminy Nowa Dęba. 
Andrzej Wołosz przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska  
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR V/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
PRZYJĘCIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA I GMINY 
NOWA DĘBA W 2015 ROKU, została podjęta przy 14 głosach „za”. 
9)      Barbara Sudoł kierownik Ref. Organizacyjnego UMiG przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
Poinformowała, że zaszła konieczność wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Rady 
Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych poprzez ustalenie siedzib obwodowych komisji wyborczych. Następnie 
poinformowała, których obwodów dotyczą wnoszone zmiany. 
Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard 
Szafran poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                                                                                                                                     
Pytań nie było. UCHWAŁA NR V/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE ZMIANY SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, została 
podjęta jednogłośnie, przy 14 głosach „za”. 
O godz. 1700 salę obrad opuścił radny Krzysztof Sałek – obecnych 13 radnych. 
10)    Barbara Sudoł kierownik Ref. Organizacyjnego UMiG przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nowa Dęba.  
Poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy Kodeks wyborczy, w wyborach głosowanie 
przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania. Rada gminy 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 i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 
wyborców.  W związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta RP 
utworzenie w gminie Nowa Dęba pięciu odrębnych obwodów głosowania jest zasadne. 
Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard 
Szafran poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                                                                        
Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR V/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UTWORZENIA ODRĘBNYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA NA TERENIE GMINY 
NOWA DĘBA, została podjęta przy 13 głosach „za”. 



6 
 
11)   Kolejno Barbara Sudoł przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian statutów sołectw i 
osiedli. Poinformowała, że Statuty jednostek pomocniczych zostały uchwalone Uchwałą Rady 
Miejskiej w Nowej Dębie z 25 kwietnia 2007 r.  Na podstawie Uchwały RM z 29 stycznia 2015  
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany 
statutów jednostek pomocniczych na zebraniach jednostek pomocniczych zostały 
przeprowadzone konsultacje podczas których mieszkańcom zostały przedstawione propozycje 
zmian statutów jednostek pomocniczych.  Dodała, że powodem zmiany obecnych statutów 
było dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa. Projekt uchwały został przygotowany 
dla wszystkich 10 jednostek pomocniczych. 
Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard 
Szafran poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.      
Burmistrz Wiesław Ordon wniósł autoporawkę do projektu uchwały polegającą na dopisaniu w 
Statucie sołectwa Alfredówka – Metryka sołectwa, w pkt. 5. Instytucje społeczne: 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Alfredówki i Budy Stalowskiej – Veritas Et Bonum. 
Następnie burmistrz udzielił dodatkowych informacji nt zbliżających się wyborów organów 
jednostek pomocniczych, które odbędą się 10 maja br. Zachęcił jednocześnie radnych do 
zaangażowania się w społeczne prace komisji wyborczych w poszczególnych osiedlach i 
sołectwach. Innych uwag nie było.                                                                                                                             
Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę burmistrza, która została przyjęta 
jednogłośnie – 13 głosów „za”, a następnie  UCHWAŁA NR V/52/2015 RADY MIEJSKIEJ 
W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZMIAN STATUTÓW SOŁECTW I OSIEDLI została 
podjęta przy 13 głosach „za”. 
12)  Następnie Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 
przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w 
trybie bezprzetargowym. 
W uzupełnieniu do uzasadnienia przedstawionego przez Sekretarza Gminy, która w imieniu 
burmistrza wniosła o wprowadzenie projektu do porządku obrad, powiedziała że działki 
wyszczególnione w projekcie, ze względu na swoje położenie oraz kształt nie mogą być 
przedmiotem samodzielnego zagospodarowania i w związku z tym zasadna jest ich sprzedaż w 
trybie bezprzetargowym na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Sąsiadująca z działką Spółka Berrocal złożyła oświadczenie, że nie jest zainteresowana 
nabyciem w/w nieruchomości. Spółka Pilkington na działkach będących przedmiotem 
sprzedaży realizuje II etap projektu inwestycyjnego polegającego na budowie hali 
magazynowo-produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.  
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było.                                                                                                                 
UCHWAŁA NR V/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE 
BEZPRZETARGOWYM została podjęta przy 13 głosach „za”. 
Ad.  8. 
Przewodniczący Wojciech Serafin udzielił głosu Komendantowi Straży Miejskiej 
Mieczysławowi Nalepie, który przedstawił Raport z realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok. Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Ad.  9. 
Następnie Komendant SM przedstawił Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok. 
Treść sprawozdania zawarta jest w załączniku nr 7 do protokołu. 
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniami w czasie której poruszony został 
problem przemocy w rodzinie, uzależnienia od gier hazardowych oraz środków finansowych 
przewidzianych na działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.  
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Ad.  10. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Sekretarz Gminy poinformowała, że w okresie od 
ostatniej sesji złożone zostały przez radnych interpelacje w następujących sprawach: 

1. Janina Lubera w sprawie programu naprawczego centrum miasta, 
2. Janina Lubera w sprawie kar umownych dot. rewitalizacji centrum, 
3. Stanisław Skimina w sprawie ustawienia znaku drogowego przy drodze ”Zakanale”, 
4. Stanisław Skimina w sprawie nieuporządkowanych posesji w Chmielowie, 
5. Tomasz Wolan w sprawie braku oznakowania drogi powiatowej w Jadachach, 
6. Tomasz Gazda w sprawie remontu drogi do garaży przy ul. Krasickiego, 
7. Tomasz Gazda w sprawie odtworzenia chodnika od stacji PKP do ZS nr 2, 
8. Tomasz gazda w sprawie braku oświetlenia przy budynku 1 Maja 3. 

Sekretarz Gminy zapoznała Radę z odpowiedziami Burmistrza na złożone interpelacje, które 
zostały udzielone w terminie przewidzianym w Statucie Gminy. 
Ad.  11. 
W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali: 
Marzena Chmielowiec zapytała kto w urzędzie będzie prowadził działania sprawdzające wobec 
odpowiedzialnych za inwestycję Nad zalewem. 
Burmistrz odpowiedział, że działania będą prowadzone w ramach audytu wewnętrzenego. 
W kolejnym zapytaniu radna zgłosiła uszkodzenie elewacji na budynku WCK w Chmielowie 
oraz sprawę oszacowania przystosowania poddasza do użytkowania. 
Jan Flis poruszył sprawę zdyscyplinowania radnej, która nie uczestniczy w pracach Rady. 
Przewodniczący odpowiedział, że kwestie które zgłasza radny reguluje uchwała RM w sprawie 
ustalenia dla radnych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych w formie miesięcznych 
ryczałtów i tylko rada jest władna do zmiany jej zapisów. 
W następnej sprawie radny zgłosił temat zatrudnienia pracowników gospodarczych do prac 
porządkowych w osiedlu. 
Andrzej Wołosz zgłosił sprawę uszkodzenia przepustu na ulicy Smugowej. 
Stanisław Skimina wystąpił o doraźne poprawienie zjazdu z ulicy Kolejowej do Sad-u. 
Tomasz Gazda zapytał kiedy zostaną podjęte rozmowy z Nadleśnictwem w sprawie chodnika 
od stacji PKP do ZS nr 2. 
Ryszard Szafran poruszył sprawę parkowania samochodów na ulicy Jana Pawła II. 
Roman Puzio zapytał burmistrza czy prowadzi rozmowy z Zarządem TSM w sprawie przejęcia 
przez gminę drogi wzdłuż Bystrzyka. 
Burmistrz zaproponował zorganizowanie posiedzenia komisji gospodarki przestrzennej i 
inwestycji w tej sprawie. 
Przewodniczący RM poinformował o złożeniu przez burmistrza rocznego sprawozdania z 
wykonania budżetu miasta i gminy Nowa Dęba za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania planu finansowego SOK w Nowej Dębie za 2015 r. 
Przewodniczący poinformował również Radę o terminie następnej sesji, która planowana jest 
na 30 kwietnia 2015 r. o godz. 1500 w UMiG. 
Ad. 12. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący obrad Wojciech Serafin ogłosił 
zamknięcie obrad V sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 
                                                                                              
 
                                                                                                     PRZEWODNICZĄCY RADY 
                                                                                                                 Wojciech Serafin 
 
Protokół sporządziła                                                                                           
Elżbieta Goclan                                                                          


