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

 
w dniu 20 maja 2015 r. 

 
 VII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1500  do godz. 1800. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do 
protokołu.  Radny nieobecny Tomasz Wolan. 
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 VI sesji RM. 
4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej. 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok, 
2) zmian w Uchwale Nr XLVII/444/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 

września 2014 r.  
3) poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso, 
4) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia  

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Polkomtel S.A.), 
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (reklama), 
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, 
8) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę 

Miejską Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 26 lutego 2015 r. 
9) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
10) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
11) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
12) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
13) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
14) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
15) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
16) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
17) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
18) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
19) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
20) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
21) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
22) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
23) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. 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. 
Kolejno Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji, po czym zwrócił się  
do radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do porządku. 
Uwag nie zgłoszono, sesja przebiegała według przedstawionego porządku. 
Ad.  3. 
Przewodniczący Wojciech Serafin zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu 
z VI sesji z 30 kwietnia 2015 r.  
Uwag nie zgłoszono.  Protokół został przyjęty przy 14 głosach „za”. 
Ad.  4. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od 27  
kwietnia do 15 maja 2015 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych związane z informacją.  
Ad.  5. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrał mieszkaniec osiedla Poręby Dębskie 
Marcin Rybczyński, który zgłosił sprawę niefachowego remontu dróg – Wrzosowej, 
Sygnałowej i Torowej na terenie osiedla. Powiedział, że  materiał wysypany na drogi zawierał 
odpady budowlane oraz śmieci. Następnie podjął w tej sprawie interwencję w UMiG, jednakże 
z powodu braku rezultatu, złożył powiadomienie o sprawie w Inspektoracie Ochrony 
Środowiska. Mieszkaniec wyraził tym samym niezadowolenie z powodu braku nadzoru ze 
strony gminy nad przebiegiem robót remontowych oraz brak działań na zgłoszenie w kwestii 
jakości materiału użytego do remontu. 
W odpowiedzi burmistrz Wiesław Ordon poinformował, że na ulicy Sygnałowej odpady i 
śmieci zostały uprzątnięte, natomiast z pozostałych dróg wykonanie nastąpi w najbliższym 
czasie, a materiałem budowlanym użytym na drogi będzie tłuczeń. 
Następnie głos zabrał Marek Ostapko reprezentujący Stowarzyszenie Przyjazny Samorząd, 
który zabrał głos w sprawie modernizacji Pl. Gryczmana i Parku Miejskiego „Koziołek” w 
Nowej Dębie. Odebrane inwestycje nazwał bublem budowlanym. Usterki to odpadające fugi, 
pęknięte płytki, zacieki czy pękające murki w Parku oraz wadliwe oświetlenie. Mieszkaniec 
uważa, że władze nie reagowały na wskazywane niejednokrotnie wady i usterki, po czym 
poświadczony i odebrany został bubel budowlany za 5 mln. zł. Zarzucił władzom 
marnotrawstwo i niedbałość o finanse publiczne, za co jako podatnik czuje się oszukany. 
Kontynuując powiedział, że wadliwość obiektu pociąga za sobą szereg skutków, to obniżenie 
wartości technicznej, estetycznej i trwałości obiektu poprzez konieczność przedwczesnych 
napraw, generujących dodatkowe koszty. M. Ostapko wskazał także na kolejne elementy 
rewitalizacji, jakimi są toalety przy SOK oraz słupki stanowiące element ogrodzenia. Dodał, że 
w specyfikacji zamówienia i projekcie były zupełnie inne słupki, a w trakcie realizacji robót 
budowlanych władze miasta wyraziły zgodę na zamianę na inne, pozostawiając jednak tę samą 
bardzo wysoką cenę 25 tys.zł. W podobny sposób zamieniono inne materiały budowlane na 
kwotę 2.280 tys zł. przy wartości kontraktu 5,5 mln zł., co stanowi 41% całego zadania, a 
wszystko bez wymaganych prawem i umową aneksów, co jest niedopuszczalne. Powiedział, że 
jako podatnik czuje się okradziony, a burmistrzom zarzucił przekroczenie uprawnień. 
Następnie zapytał co robią radni i komisje Rady. 
W odpowiedzi Przewodniczący Wojciech Serafin poinformował, że Rada zareagowała na 
sugestie o możliwych nieprawidłowościach, czy zaniedbaniach przy rewitalizacji centrum 
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miasta i podczas grudniowej sesji w 2013 r. podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do 
prokuratury, gdyż zdaniem przewodniczącego  zarówno rada jak i komisje nie mają 
kompetencji, aby odnosić się do stawianych  zarzutów. 
Burmistrz Wiesław Ordon zaproponował, aby postawioną na forum RM sprawą zajęła się 
komisja budżetowa. Po zbadaniu faktów, o których była mowa burmistrz zajmie stanowisko. 
Przewodniczący W. Serafin w nawiązaniu do wystąpienia Marka Ostapko poinformował o 
uruchomieniu i wdrożeniu programu naprawczego rewitalizowanego centrum, a działania 
byłego radnego uważa za szkodliwe dla wizerunku gminy. 
Marek Ostapko stoi na stanowisku, że podatnicy zostali oszukani poprzez nielegalną zamianę 
materiałów i przeciwstawia się takim działaniom. 
Więcej głosów nie było.   
Ad.  6. 
1)   Magdalena Skura Z-ca Skarbnika Gminy przedstawiła  projekt uchwały RM w sprawie 
zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok. Następnie poinformowała, że w 
projekcie uchwały, dokonuje się zmian zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej 
budżetu. Skarbnik objaśniła propozycję zmian, gdzie zwiększa się dochody budżetu miasta i 
gminy o kwotę 613.220,-zł., mniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 350.000,-
zł., zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 694.320,-zł. oraz zmniejsza się 
wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 431.100,-zł. Następnie przedstawiła szczegółową 
propozycję wg poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
Janina Lubera zapytała w jakiej wysokości należy zabezpieczyć środki na zwrot dotacji. 
Burmistrz odpowiedział, że w kwocie 1.100,-zł 
Innych pytań nie było.                    
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawiony projekt w wyniku którego, 
UCHWAŁA NR VII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2015 ROK, została podjęta 
14 głosami „za ”.                                                                                                                                                 
2)   Kolejno Magdalena Skura przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 
XLVII/444/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 września 2014 r. Następnie 
poinformowała, że w związku z wystąpieniem Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie 
zwiększenia środków w formie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. 
Przebudowa drogi powiatowej relacji Alfredówka-Ciosy-Wydrza proponuje się zmianę 
wcześniej podjętej uchwały RM z 29 września 2014 roku. Dodała, że Gmina Nowa Dęba w 
budżecie 2015 roku zabezpieczyła środki w kwocie 20.000,-zł na w/w zadanie. W związku z 
tym, że Powiat Tarnobrzeski znalazł się na liście do dofinansowania w/w zadania w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a wartość kosztorysowa zadania wynosi 
1.175.000,- zł. planowana kwota dofinansowania to 587.500,-zł. Mając na uwadze zasady 
współfinansowania robót drogowych przyjęte na Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu 
Tarnobrzeskiego, udział środków Gminy Nowa Dęba w w/w zadaniu wynosi 25% wartości 
kosztorysowej nie mniej niż 200.000,-zł. Burmistrz dodał, że środki na dofinansowanie zostały 
zabezpieczone z zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Alfredówce”. 
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było.                    
UCHWAŁA NR VII/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN W UCHWALE NR XLVII/444/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE Z 
DNIA 29 WRZEŚNIA 2014 r. została podjęta przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
3)    Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie poboru podatków w 
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Poinformowała, że w związku z przeprowadzonymi 10 maja 2015 roku wyborami sołtysów i 
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przewodniczących zarządów osiedli, proponuje się wybrane osoby na inkasentów poboru 
podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, przy zachowaniu wysokości dotychczasowego 
inkasa - 1% od zebranych kwot. 
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
Pytań nie było.                    
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawiony projekt w wyniku którego, 
UCHWAŁA NR VII/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
POBORU PODATKÓW W DRODZE INKASA, WYZNACZENIA INKASENTÓW I 
OKREŚLENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA INKASO została podjęta 14 
głosami „za ”.    

4)   Z-ca Skarbnika Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie poboru opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. Powiedziała, że w związku podjętą przez Radę Miejską uchwałą  z 
27 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stwarzają możliwość wnoszenia opłat przez 
właścicieli nieruchomości u inkasentów, przedstawiona zostaje uchwała określającą pobór tej 
opłaty w formie inkasa. W związku z wyborami w dniu 10 maja br. nowych przewodniczących 
zarządów osiedli oraz sołtysów, proponuje się powołać na inkasentów wybrane osoby, zaś 
wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie i wynosi 1% od zebranych kwot. 
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  Pytań nie było.                    
UCHWAŁA NR VII/64/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
POBORU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 
DRODZE INKASA, OKREŚLENIA INKASENTÓW I WYSOKOŚCI 
WYNAGRODZENIA ZA INKASO, została podjęta przy 14 głosach „za ”. 
5)    Barbara Duda kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła 
projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 
Poinformowała, że  Polkomtel S.A. zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy 
części działki nr 306 o pow. 0,0144 ha położonej w Nowej Dębie, teren stadionu piłkarskiego 
na której znajduje się stacja bazowa telefonii komórkowej. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR VII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY została 
podjęta przy 14 głosach „za ”. 
6)     Kolejno Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Powiedziała, że Polaris Sp. z o. o. zwróciła się z prośbą o 
przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości nr 294/1, położonej w Nowej Dębie przy 
skrzyżowaniu ulic: Rzeszowskiej i Słowackiego z przeznaczeniem pod ustawienie tablicy 
reklamowej. Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR VII/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY została 
podjęta przy 14 głosach „za ”. 
7)    Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
lokalu użytkowego przedstawiła Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Społecznych .  
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W uzasadnieniu do projektu poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na najem na 
okres trzech lat zajmowanego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku nr 4 przy ulicy 
Plac Chopina w Nowej Dębie na rzecz firmy SŁAWEX Laboratorium Drogowe P.U.H. na 
potrzeby laboratorium. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było.                                                                                                       
UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU LOKALU 
UŻYTKOWEGO została podjęta przy 10 głosach „za ”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”. 
8)  Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę Miejską Uchwały Nr IV/36/2015 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 lutego 2015 r. wraz z uzasadnieniem w myśl którego, 
zarzuty podnoszone przez BEGG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jasnej 7 w Nowej Dębie w 
wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez RM uchwały z 26 lutego 
2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba złożonym 20.04.2015 r. nie 
znajdują uzasadnienia.  
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Powiedział, że komisja przed wypracowaniem stanowiska 
obradowała na dwóch posiedzeniach z udziałem strony skarżącej oraz Zarządu PGKiM. Po 
szerokich wyjaśnieniach przedstawicieli przedsiębiorstwa, stanowisko prezesa Sp-ki BEGG 
pozostaje niezmienne, natomiast komisja podziela stanowisko burmistrza w sprawie.  
Po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia i stanowiskiem komisji, przewodniczący otworzył 
dyskusję nad projektem uchwały: 
Andrzej Wołosz zapytał, czy przedszkole „Krasnal” zostanie włączone do innej grupy 
taryfowej. Krzysztof Sałek odpowiedział, że temat ten nie był przedmiotem rozpatrywania, 
niemniej biorąc pod uwagę głosy radnych, komisja zajmie się tą sprawą. 
Innych zapytań nie było. 
UCHWAŁA NR VII/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ROZPATRZENIA WEZWANIA DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA W 
WYNIKU PODJĘCIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ UCHWAŁY NR IV/36/2015 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE Z DNIA 26 LUTEGO 2015 R. została podjęta przy 7 
głosach „za”, 6 „wstrzymujących się” i 1 „przeciw”. 
 
O godz. 1700 przewodniczący ogłosił  20 min. przerwy. 
O 1720 obrady zostały wznowione. 
 
Kolejno Przewodniczący Wojciech Serafin przystąpił do punktu, w którym zgodnie z 
porządkiem obrad odbędzie się głosowanie nad kandydatami wytypowanymi do nadania tytułu 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”. Nawiązał do podjętej 30 czerwca 2011 roku  
uchwały Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel 
Gminy Nowa Dęba” i „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” oraz przyjęcia regulaminu 
określającego zasady i tryb nadawania tytułów. Przewodniczący przypomniał, że dotychczas 
samorząd Gminy Nowa Dęba uhonorował 99 osób oraz 23 instytucje, przedsiębiorstwa i 
organizacje pozarządowe z okazji przypadających na przestrzeni lat 1996 – 2014 różnych 
uroczystości rocznicowych.  Następnie Wojciech Serafin poinformował, że w związku z 
obchodami 25-lecia samorządności i pierwszych wolnych wyborów samorządowych ogłoszony 
został tryb i termin składania wniosków o uhonorowanie osób lub instytucji. Łącznie wpłynęło 
16 wniosków, z czego 7 wniosków dotyczyło osób fizycznych i 9  instytucji. Dodał, że 
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Kapituła pozytywnie zaopiniowała 15 wniosków, z których 1 dotyczy pośmiertnego 
uhonorowania osoby.                      
Ryszard Szafran Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i 
Etyki poinformował, że komisja zapoznała się ze zgłoszonymi kandydaturami wraz z 
uzasadnieniem do każdego wniosku. Po dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała 15 
projektów uchwał w sprawie  nadania Tytułów „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” 
dla osób i instytucji. Następnie Sekretarz Gmin Elżbieta Gil przedstawiała kolejno projekty 
uchwał Rady Miejskiej: 
9)  ks. kanonik Marek Flis, w uznaniu zasług w działalności propagującej historię regionu.  
UCHWAŁA NR VII/69/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” podjęta 
14 „za”. 
10) Sławomir Sylwester Gurdak, w uznaniu zasług w działalności artystycznej i społecznej. 
UCHWAŁA NR VII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” podjęta 
14 „za”. 
11) Ryszard Andrzej Jania, w uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju gospodarczego i 
społecznego gminy. 
UCHWAŁA NR VII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” podjęta 
14 „za”. 
12)  pośmiertnie Zbigniew Stanisław Michno, w uznaniu zasług w działalności na rzecz 
rozwoju gospodarczego gminy. 
UCHWAŁA NR VII/72/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” podjęta 
14 „za”. 
13)  Cecylia Rybak, w uznaniu zasług w działalności edukacyjnej i wychowawczej. 
UCHWAŁA NR VII/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” podjęta 
14 „za”. 
14)  dh Edward Stanisław Szlichta, w uznaniu zasług w działalności na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej gminy. 
UCHWAŁA NR VII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” podjęta 
14 „za”. 
15)  INNOWACJA Sp. z o.o. Nowa Dęba, w uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju 
gospodarczego i społecznego gminy. 
UCHWAŁA NR VII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” podjęta 
14 „za”. 
16)   MARMA Polskie Folie, w uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju gospodarczego 
i społecznego gminy. 
UCHWAŁA NR VII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” podjęta 
14 „za”. 
17)  Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Nowej Dębie, 
w uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego gminy. 
UCHWAŁA NR VII/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” podjęta 
14 „za”. 
18)   Nadleśnictwo Nowa Dęba, w uznaniu zasług za działalność na rzecz rozwoju 
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gospodarczego, środowiskowego i społecznego gminy. 
UCHWAŁA NR VII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” podjęta 
14 „za”. 
19)   Piekarnia - Stefan Buś Nowa Dęba, w uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju 
gospodarczego i społecznego gminy. 
UCHWAŁA NR VII/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” podjęta 
14 „za”. 
20)   „SPOŁEM”Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Nowej Dębie, w uznaniu zasług 
w działalności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego gminy. 
UCHWAŁA NR VII/80/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” podjęta 
14 „za”. 
21)   ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o., w uznaniu zasług 
w działalności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego gminy. 
UCHWAŁA NR VII/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” podjęta 
14 „za”. 
22)   Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie, 
w uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego gminy. 
UCHWAŁA NR VII/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” podjęta 
14 „za”. 
23)   Zakład Produkcji Elementów Budowlanych „ELWID” Elżbieta Widuch Chmielów, w 
uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego gminy. 
UCHWAŁA NR VII/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
NADANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA” podjęta 
14 „za”. 
Ad.  7. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Sekretarz Gminy poinformowała, że w okresie od 
ostatniej sesji złożone zostały przez radnych zapytania i interpelacje w następujących 
sprawach: 

1. Stanisława Skiminy w sprawie usterek na drodze Zakanale w Chmielowie, 
2. Tomasza  Wolana w sprawie przyłączeniu mieszkańców do sieci kanalizacyjnej w 

Jadachach, 
3. Stanisława Skiminy w sprawie uszkodzenia nawierzchni drogi gruntowej w 

Chmielowie, 
Sekretarz Gminy zapoznała Radę z odpowiedziami Burmistrza na złożone interpelacje, które 
zostały udzielone w terminie przewidzianym w Statucie Gminy. 
 
Ad.  8. 
W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali: 
Marzena Chmielowiec zgłosiła, ze firma z Przemyśla, która jako podwykonawca realizujący 
budowę sieci światłowodowej w Chmielowie zostawia po robotach nieporządek. W tej samej 
sprawie głos zabierali radny S. Skimina i M. Tomczyk. 
Burmistrz przyjął zgłoszenia oraz udzielił wyjaśnień w tej sprawie. 
W kolejnej sprawie M. Chmielowiec zapytała o możliwość wymiany hydrantów na niskie. 
Prezes PGKiM A.Kapusta poinformował, że taka wymiana leży w gestii straży pożarnej i może 
być wykonana w porozumieniu ze strażą. 



8 
 
Andrzej Wołosz zgłosił sprawę lekceważenia zakazów wjazdu pojazdów, które przekraczają 
dopuszczalny tonaż na drogi na osiedlu Poręby Dębskie. 
Przewodniczący RM poinformował o wpłynięciu wniosku Kancelarii Adwokackiej z 
Kolbuszowej wzywający do usunięcia naruszenia prawa w związku z podjęciem przez Radę 
Miejską uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego przy ul. Leśnej w Nowej Dębie. Wniosek został złożony w imieniu Firmy 
Handlowej „B.J.M" Jerzy Mikołajczyk Spółka Jawna, Jerzego Mikołajczyka i Barbary 
Mikołajczyk. Poinformował, że wniosek celem rozpatrzenia zostaje skierowany do komisji 
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji. 
Następnie Przewodniczący poinformował o wpłynięciu kolejnego wezwania do usunięcia 
naruszenia interesu prawnego TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29 Warszawa w 
wyniku podjęcia uchwały nr XLVI/411/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 
czerwca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, sprawa zostaje 
przekazana do rozpatrzenie przez komisję Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska. 
 
Przewodniczący poinformował również Radę o terminie sesji absolutoryjnej, która planowana 
jest na 25 czerwca 2015 r. o godz. 1500 w UMiG. 
Zaprosił jednocześnie wszystkich radnych do udziału w uroczystej sesji 29 maja br. w 
Samorządowym Ośrodku Kultury. 
Przewodniczący poinformował również o planowanym objeździe gminy pod kątem przeglądu 
realizacji inwestycji oraz zadań już zakończonych, który przewiduje na 13 czerwca br. 
Zwrócił się do radnych o potwierdzanie możliwości udziału w biurze RM. 
Ad. 9. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący obrad Wojciech Serafin ogłosił 
zamknięcie obrad VII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 
                                                                                              
 
                                                                                                     PRZEWODNICZĄCY RADY 
                                                                                                                 Wojciech Serafin 
 
Protokół sporządziła                                                                                           
Elżbieta Goclan                                                                          


