
   
 

 
P R O T O K Ó Ł Nr IX/2015 

z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 25 czerwca 2015 r. 

 
 IX 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 13 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. 
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.   Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

 Nowa Dęba za 2014 rok; 
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, 
2) sprawozdanie finansowe, 
3) informacja o stanie mienia Gminy Nowa Dęba; 
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu, 
5) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, 
6) dyskusja. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2014 rok, 
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2014. 

5. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej. 
6.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
7.  Zapytania i wnioski mieszkańców. 
8.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba 
obejmującego obszar położony w centrum miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk a ulicą 
J. Korczaka i ulicą ks. H. Łagockiego, 

4) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę 
Miejską Uchwały Nr VI/54/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., 

5) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (P. Dębskie), 
6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Alfredówka), 
7) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę 

Miejską Uchwały Nr XLVI/411/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 
2010 r., 

8) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, 

9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, 
10) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne wnioski i informacje. 
11. 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. 13 radnych. 
 
Ad. 2. 
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek sesji i zapytał, czy są uwagi 
do porządku obrad sesji. 
Tomasz Gazda, Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji złożył wniosek 
o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba obejmującego obszar położony w centrum 
miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk a ulicą J. Korczaka i ulicą ks. H. Łagockiego uzasadniając 
wniosek. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek, który w głosowaniu został 
przyjęty jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”. 
Elżbieta Gil, Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy wniosła o wprowadzenie do 
porządku obrad projektów uchwał w sprawach: 

1) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, 
2) upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Nowej Dębie przed Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie skargi na Uchwałę Nr IV/36/2015 Rady 
Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 lutego 2015 r. 

Sekretarz poinformowała, że projekty uchwał zostały przedłożone właściwym komisjom oraz 
przedstawiła krótkie uzasadnienie do wnoszonych projektów. 
Innych wniosków nie było, wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszone 
wnioski, które w odrębnych głosowaniach zostały przyjęte jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”.  
Jednocześnie Przewodniczący zaproponował umieszczenie wnoszonych projektów uchwał 
w ust. 8, kolejno pkt 10 i pkt 12. 
Innych wniosków nie zgłoszono, sesja przebiegała według przyjętego porządku obrad.  
 
Ad. 3. 
W kolejnym punkcie porządku obrad, Rada przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Nowa Dęba za 2014 rok. 
1) Przewodniczący obrad oddał głos Alicji Furgał Skarbnikowi Gminy, która przedstawiła 
przebieg wykonania budżetu za rok ubiegły omawiając dochody i wydatki realizowane  
w okresie sprawozdawczym. Poinformowała, że Zarządzeniem Nr 57/2015 z 16 marca 2015 r. 
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba przedłożył Radzie Miejskiej oraz przesłał do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba 
oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 
2014 rok. Sprawozdanie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. pod poz.1084. Wraz z wyżej wymienionym 
sprawozdaniem, Zarządzeniem Nr 58/2015 z dnia 16 marca 2015 r. Burmistrz przedstawił Radzie 
Miejskiej oraz przesłał do RIO w Rzeszowie informację o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 
2014 rok. Dalej Skarbnik poinformowała, że zgodnie z przedłożonymi materiałami pierwotnie 
uchwalony budżet z dnia 29 stycznia 2014 r., zarówno po stronie dochodów jak i wydatków 
wynosił kwotę 54.556.686,-zł. W związku z tym, że Gmina Nowa Dęba w latach ubiegłych 
zaciągała kredyty i pożyczki, to w 2014 r. planowane rozchody i przychody na etapie uchwalania 
budżetu przedstawiały się następująco: 
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- planowane rozchody budżetowe w kwocie 3.676.275,-zł przeznaczone na spłatę rat 
zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym spłata pożyczek zaciągniętych w kwocie 
394.157,-zł, 
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
- zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie 3.676.275,-zł. 

W trakcie 2014 r. dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do dochodów 
dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację 
zadań zleconych, własnych, a także innych środków, w tym środków z budżetu Unii Europejskiej. 
W wyniku dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy osiągnął wysokość 57.685.138,-zł, 
z czego wykonanie wynosi 55.601.240,44 zł, co stanowi 96,38% planu po zmianach. W ramach 
dochodów, dochody bieżące zostały zrealizowane na kwotę 54.059.856,98 zł, co stanowi 99,58% 
planu po zmianach (plan dochodów bieżących-54.289.138,-zł) oraz dochody majątkowe, gdzie na 
plan 3.396.000,-zł wykonanie stanowi 1.541.383,46 zł, tj. 45,39% planu po zmianach. 
Analizując plan dochodów i wydatków Skarbnik zwróciła uwagę na wykorzystanie środków 
dotacji celowych na realizację projektów z udziałem środków UE oraz budżetu państwa, w tym 
na zadania bieżące gminy oraz wydatki majątkowe. 
Następnie poinformowała o głównych pozycjach w podatku od nieruchomości od osób prawnych, 
gdzie poinformowała Radę na temat toczących się postępowań wobec tych podatników. Dodała, 
że wszystkie w/w zaległości są zabezpieczone tytułami wykonawczymi, a częściowo  
i wpisami hipotecznymi. Wysłane zostały 43 upomnienia, na łączną kwotę 446.761,05 zł, 
wystawiono w 2014 r. 30 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 281.034,10 zł. Ogółem w 2014 
r. ściągniętych przez Urząd Skarbowy na kwotę 13.592,82 zł należności głównej wraz z odsetkami 
i kosztami upomnienia. Rada zapoznana została z realizacją dochodów jak i wydatków 
budżetowych przez gminne jednostki organizacyjne na przestrzeni 2014 roku. Dalej Skarbnik 
udzieliła informacji odnośnie zadań inwestycyjnych. Powiedziała, że ich realizacja następowała 
zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, przy czym część zadań wspomagana była środkami 
dotacyjnymi z budżetu państwa, z budżetu UE oraz z innych źródeł, między innymi ze Starostwa 
Powiatowego w Tarnobrzegu. Dalej powiedziała, że raty kredytów i pożyczek spłaconych w 2014 
roku wynoszą ogółem kwotę 3.003.276,81,-zł. Gmina Nowa Dęba w 2014 roku zaciągnęła kredyt 
długoterminowy w ING Bank Śląski o/Tarnów na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 
2.000.000,-zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku pozostają do spłaty kredyty i pożyczki zaciągnięte 
przez gminę na realizację zadań inwestycyjnych ogółem na kwotę 20.428.240,-zł. Przedstawiła 
także realizację zadań zleconych gminie, przebieg  realizacji gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii, jak i gminnego programu profilaktyki alkoholowej. Dodała, że  
w sprawozdaniu przedstawiono również realizację przedsięwzięć ujętych w WPF zarówno 
finansowanych z budżetu gminy jak i projektów zarówno bieżących oraz majątkowych 
realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.  
Po przedstawieniu sprawozdania przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zadawanie pytań 
burmistrzowi oraz skarbnikowi gminy.  
Pytań nie było. 
2)   Następnie zgodnie z porządkiem obrad Skarbnik Gminy Alicja Furgał przedstawiła 
sprawozdania finansowe Gminy Nowa Dęba według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku 
przedłożone przez Burmistrza MiG wraz z bilansem Gminy oraz z zestawieniem obrotów  
i sald, rachunkiem zysków i strat, jak też zestawieniem zmian w funduszu jednostki. Ponadto 
Skarbnik zapoznała radę z bilansem z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba wg stanu na dzień 
31.12.2014 r. oraz udzieliła wyjaśnień na temat przedstawionych dokumentów. Skarbnik dodała, 
że jest to część sprawozdania finansowego jednostki, gdzie podstawowymi elementami są 
aktywa i pasywa. Kontynuując A. Furgał powiedziała, że rachunek zysków i strat to jeden obok 
bilansu z ważniejszych elementów sprawozdania finansowego przedstawiający efekty 
wykorzystania majątku wykazanego w bilansie. Dokonując dalszych objaśnień Alicja Furgał 
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poinformowała, że wykazane w sprawozdaniu zobowiązania wynikają z obowiązujących 
przepisów, a wg stanu na 31 grudnia 2014 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 
Po przedstawieniu sprawozdań nie było uwag i pytań ze strony radnych. 
 
3)  Kolejno Alicja Furgał poinformowała, że Burmistrz w drodze Zarządzenia Nr 58/2015 z dnia 
16 marca 2015 r. przedstawił Radzie Miejskiej oraz przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie informację o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2014 rok, która zawiera wszystkie 
elementy określone w art. 267, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i 
stanowi załącznik do przedstawionego powyżej sprawozdania. Prezentując informację Skarbnik 
poinformowała o danych dotyczących majątku Gminy w zakresie wymienionym w sprawozdaniu 
oraz  poinformowała o zmianach w stosunku do poprzedniego roku. Uwag i pytań do 
przedstawionej informacji nie było. 
4)  Następnie Skarbnik Alicja Furgał odczytała treść Uchwały Nr XVI/59/2015 z 27 marca 2015 
r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o 
przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu  
z wykonania budżetu za 2014 rok, zgodnie z którą przedłożone przez Burmistrza MiG 
sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie z uwagą dot. planu wydatków w dziale 801, 
rozdz.80110 par. 4350. 
5)   Przewodniczący obrad zwrócił się do Jana Flisa, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej o przedstawienie stanowiska komisji. Na wstępie przewodniczący zapoznał radę z 
Uchwałą Nr XVI/123/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowa 
Dęba z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok wraz z uzasadnieniem dodając, że wniosek komisji 
o udzielenie Burmistrzowi MiG absolutorium został zaopiniowany pozytywnie. 
Dodał, że komisja rewizyjna w swojej pracy stosowała kryteria oceny wykonania budżetu według 
legalności tj. zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, celowości działań, 
które wynikają z unormowań prawnych i ich skuteczności, gdzie komisja stwierdziła, że realizacja 
zadań odbywała się zgodnie z zasadami efektywnego gospodarowania oraz rzetelności. Biorąc 
powyższe pod uwagę Komisja uznała, że są wystarczające podstawy do wyrażenia pozytywnej 
opinii o realizacji budżetu Gminy Nowa Dęba za 2014 r. i wystąpienia do Rady Miejskiej  
z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za 2014 rok.  
6)  Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami: 
Tomasz Wolan jako nowy radny powiedział, że nie do końca jest usatysfakcjonowany realizację 
budżetu. Wspomniał, że gmina oddała w 2015 roku około 300.000zł w związku z realizowanym 
zadaniem „Rewitalizacja zalewu”. 
Krzysztof Sałek przypomniał, że budżet gminy wzbogacił się o 9 mln zł poprzez pozyskanie 
środków zewnętrznych, docenił starania władz gminy w tym kierunku, to wpływa na rozwój 
gminy. 
Innych głosów nie było. 
 
Ad. 4.  
Podjęcie uchwał . 
1)  Skarbnik Gminy Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2014 rok. Uzasadniając projekt poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy przedłożył wymagane przepisami 
sprawozdania i informacje za 2014 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej. 
Sprawozdania zostały pozytywnie rozpatrzone przez organ nadzoru finansowego oraz Komisję 
Rewizyjną RM. 
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Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja na posiedzeniu                            
23 czerwca br. zapoznała się ze sprawozdaniem oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag i pytań nie było. 
UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINY NOWA DĘBA WRAZ 
ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK została podjęta przy 
10 głosach „za” i 3 „wstrzymujących”. 
2)  Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2014. 
Pytań i uwag nie było, w związku z czym projekt uchwały został poddany pod głosowanie,  
w wyniku którego UCHWAŁA NR IX/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY 
NOWA DĘBA ZA ROK 2014 została podjęta 10 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących”. 
Po przyjęciu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin w imieniu Rady 
pogratulował burmistrzowi uzyskania absolutorium oraz przekazał życzenia sukcesów w dalszej 
pracy. 
Ad. 5. 
Przewodniczący Wojciech Serafin zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu z 
VII sesji z 20 maja 2015 r.  
Uwag nie zgłoszono.  Protokół został przyjęty przy 13 głosach „za”. 
Ad. 6. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od 18 
maja do 19 czerwca 2015 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych związane z informacją.  
Ad. 7. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrał Łukasz Pasek, który w związku z 
planowanym przeniesieniem  przedszkola nr 4 do Zespołu Placówek Oświatowych zapytał, czy 
został ogłoszony przetarg na remont i przystosowanie pomieszczeń ZPO na potrzeby przedszkola 
oraz czy będzie funkcjonował system np. elektroniczny zapewniający właściwy nadzór i 
bezpieczeństwo dzieci. 
Burmistrz odpowiedział nt zabezpieczonych środków oraz kosztów adaptacji sal szkolnych pod 
potrzeby przedszkola, jak też terminu zakończenia przenosin, który planowany jest przed 
uruchomieniem sezonu grzewczego. Sprawę systemu bezpieczeństwa przekaże pod rozwagę 
dyrektorowi ZPO. 
Innych głosów nie było. 
O godz. 1645 przewodniczący ogłosił  15 min. przerwy. 
O 1700 obrady zostały wznowione. 
Ad. 8.  
Podjęcie uchwał: 
3)   Barbara Duda kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła projekt 
uchwały RM w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia 
przez Radę Miejską Uchwały Nr VI/54/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. 
Uzasadniając projekt poinformowała, że zarzuty podniesione przez Pełnomocnika Firmy 
Handlowej „BJM” Jerzy Mikołajczyk Spółka Jawna, Jerzego Mikołajczyka, Barbary Mikołajczyk 
- Adwokat Annę Pietras w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez 
Radę Miejską Uchwały Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej z 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia 
zmiany nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Leśnej nie znajdują 
uzasadnienia. Dalej na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym przedstawiła stanowisko burmistrza w myśl którego, nie stwierdzono, że został 
naruszony interes prawny lub uprawnienia Firmy Handlowej „BJM”. 
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Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja przed zaopiniowaniem projektu uchwały udała się w teren, gdzie dokonała wizji 
nieruchomości będącej przedmiotem wezwania. Następnie poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR IX/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ROZPATRZENIA WEZWANIA DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA W WYNIKU 
PODJĘCIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ UCHWAŁY NR VI/54/2015 Z DNIA 30 KWIETNIA 
2015 R. została podjęta jednogłośnie – 13 „za”. 
4)  Kolejno Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości. Poinformowała, że współwłaściciele działki nr 641/5 oraz działki nr 641/7 
położonych w Nowej Dębie – obręb Poręby Dębskie, na podstawie podpisanych porozumień 
wyrazili zgodę na bezpłatne przekazanie na rzecz Gminy Nowa Dęba w/w działek. Dodała, że 
działki stanowią część ulicy Gancarskiej, a ich przejęcie przez gminę umożliwi wykonanie 
rozbudowy drogi oraz pozwoli na ponoszenie kosztów jej utrzymania. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR IX/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI została podjęta jednogłośnie – 
13 „za”. 
5)  Następnie Barbara Duda przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości. Uzasadniając projekt powiedziała, że właściciele działki nr 556/6  położonej w 
Alfredówce zwrócili się z wnioskiem o jej wykup przez gminę. Dodała, że działka stanowi część 
drogi gminnej stanowiącej dojazd do przysiółka „Granica”, a jej wykup ureguluje stan prawny 
drogi gminnej na tym odcinku. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR IX/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI została podjęta jednogłośnie, 
przy 13 głosach „za”. 
6)   Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały RM w 
sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę 
Miejską Uchwały Nr XLVI/411/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 2010 r. 
Uzasadniając przedłożony projekt, kierownik przedstawiła stanowisko burmistrza miasta i gminy, 
który wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego wnioskodawcy, uznał za zasadne. 
Poinformowała, że wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego poprzez uchylenie § 6 
ust. 11 pkt 8 cyt. wyżej uchwały RM 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, 
wniesione zostało przez TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, 
reprezentowaną przez adw. Marcina Kłodę. Burmistrz uznał wezwanie za zasadne w związku ze 
zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a 
także wydaniem nowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 
Kierownik dodała, że w związku z tym przygotowany został projekt nowej uchwały rady w 
sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 
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terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba uwzględniający uzasadnienie zawarte w wezwaniu j.w. oraz 
zmianę przepisów w tym zakresie. 
Andrzej Wołosz Przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
Przed głosowaniem obrady opuścił Krzysztof Sałek – obecnych 12 radnych. 
UCHWAŁA NR IX/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ROZPATRZENIA WEZWANIA DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA W WYNIKU 
PODJĘCIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ UCHWAŁY NR XLVI/411/2010 RADY MIEJSKIEJ 
W NOWEJ DĘBIE Z DNIA 30 CZERWCA 2010 R. została podjęta jednogłośnie, przy 12 
głosach „za”. 
7)   Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie określenia wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Nowa 
Dęba. Następnie poinformowała, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach zmianie uległy zapisy dotyczące warunków wydawania zezwoleń na 
świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych. Następnie przytoczyła nowe zasady jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w tym zakresie oraz dodała, że projekt nowej 
uchwały  uwzględnia zmianę przepisów w tej sprawie. 
Andrzej Wołosz Przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR IX/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
OKREŚLENIA WYMAGAŃ, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA 
UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW 
BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE 
MIASTA I GMINY NOWA DĘBA, została podjęta jednogłośnie, przy 12 głosach „za”. 
8)   Kolejno E. Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.  
W uzasadnieniu do projektu poinformowała, że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na najem na 
okres trzech lat lokalu użytkowego składającego się z jednego pomieszczenia o powierzchni 
29,58m2, usytuowanego w budynku nr 8 przy ulicy Krasickiego w Nowej Dębie na potrzeby 
zakładu szewskiego. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było.                                                                                                       
UCHWAŁA NR IX/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU LOKALU 
UŻYTKOWEGO została podjęta przy 12 głosach „za ”. 
9)   Następnie Skarbnik Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian w 
budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok. 
Poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały zmieniającej budżet, dokonuje się zmian 
zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu. Po stronie dochodowej wprowadzono 
środki uzyskane przez MGOPS z tytułu zwrotu zasiłków okresowych z lat ubiegłych i 
rozdysponowano je po stronie wydatkowej, jako zwrot dotacji do Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Po stronie wydatkowej ze środków przeznaczonych na budowę kanalizacji 
sanitarnej w Alfredówce, zabezpieczono środki w kwocie 50.000,-zł na nowe zadanie 
inwestycyjne związane z wykonaniem projektów termomodernizacji obiektów użyteczności 
publicznej - dotyczy obiektów oświatowych tj. zespołów szkół, szkół podstawowych i przedszkoli. 
Tomasz Dziemianko, zastępca przewodniczącego komisji Budżetowej poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
W związku z zapytaniem Tomasza Wolana burmistrz odpowiedział, że zadanie dotyczyć będzie 
zespołów szkół w Jadachach i Chmielowie oraz przedszkola nr 1. 
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Innych pytań nie było.                                                                                                                                                                      
UCHWAŁA NR IX/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZMIAN 
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2015 ROK została podjęta przy 12 
głosach „za ”. 
10)    Barbara Sudoł kierownik Ref. Organizacyjnego przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie  
utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba. 
Poinformowała, że w wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach 
głosowania. W związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 
czerwca 2015r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum na 6 września 2015 r. Rada gminy, w 
drodze uchwały, na wniosek wójta, 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.  
Ryszard Szafran, przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Pytań nie było.                                                                                                                                                                      
UCHWAŁA NR IX/93/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UTWORZENIA ODRĘBNYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA NA TERENIE MIASTA I 
GMINY NOWA DĘBA została pojęta jednogłośnie – 12 głosów „za”. 
11)   Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie upoważnienia do 
reprezentowania Rady Miejskiej w Nowej Dębie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 
w Rzeszowie w sprawie skargi na Uchwałę Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 
26 lutego 2015 r. Uzasadniając projekt poinformowała, że Begg sp. z o.o. ul. Jasna 7 w Nowej 
Dębie złożyła skargę na Uchwałę Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej z dnia 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. Powiedziała, że zgodnie z  ustawy Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, właściwy organ zobowiązany jest w terminie 30 
dni przekazać skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę Wojewódzkiemu Sądowi 
Administracyjnemu. Do reprezentowania Rady Miejskiej w Nowej Dębie przed Wojewódzkim 
Sądem Administracyjnym we Rzeszowie upoważniony został Wiesław Ordon Burmistrz Miasta i 
Gminy. Tomasz Dziemianko, zastępca przewodniczącego komisji Budżetowej poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było.                                                                                                              
UCHWAŁA NR IX/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UPOWAŻNIENIA DO REPREZENTOWANIA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 
PRZED WOJEWÓDZKIM SĄDEM ADMINISTRACYJNYM W RZESZOWIE W 
SPRAWIE SKARGI NA UCHWAŁĘ NR IV/36/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 
DĘBIE Z DNIA 26 LUTEGO 2015 R. została pojęta jednogłośnie – 12 głosów „za”. 
Ad.  9. 
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. Tomasza Wolana w sprawie nie zabezpieczonego szamba przy ZS w Jadachach, 
2. Mariana Tomczyka w sprawie udrożnienia rowu przy osadniku w Cyganach, 
3. Ryszarda Szafrana w sprawie utrzymania zieleni miejskiej w Nowej Dębie. 

W związku z uwagą radnego dotyczącą utrzymania trawników i koszenia trawy, burmistrz udzielił 
dodatkowych informacji oraz przyznał, że wydolność spółki w okresie wzrostu trawy była 
ograniczona z uwagi na brak środków finansowych. 
Sekretarz Gminy zapoznała Radę z odpowiedziami Burmistrza na złożone interpelacje, które 
zostały udzielone w terminie przewidzianym w Statucie Gminy. 
 
Ad.  10. 
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W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali: 
Stanisław Skimina zabrał głos w sprawie odbioru eternitu i zapytał czy gmina zawarła stosowną 
umowę oraz posiada zabezpieczone środki finansowe na ten cel.  
Radny wypowiedział się również w sprawie uczestnictwa przedstawiciela samorządu przy ocenie 
napraw gwarancyjnych i odbiorze dróg realizowanych na terenie Chmielowa. 
Burmistrz ustosunkował się do spraw zgłoszonych przez radnego. W związku z zapytaniem Jana 
Flisa burmistrz poinformował, że program usuwania azbestu w gminie ma zakończyć się w 2022r.  
Jacek Szpunar poruszył temat przeglądów placów zabaw dla dzieci przed sezonem wakacyjnym 
oraz zwrócił szczególną uwagę na plac przy SP nr 2. 
Burmistrz odpowiedział, że gmina odpowiada za place ogólnodostępne, natomiast za place 
zlokalizowane przy placówkach odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych. Dodał, że 
uwagi radnego zostaną przekazane właściwym podmiotom. 
Marzena Chmielowiec zwróciła się w sprawie nasilenia patroli Straży Miejskiej na terenie 
Chmielowa. Zwróciła uwagę na newralgiczne punkty, które winny być objęte kontrolą tj. plac 
zabaw przy zespole szkół. 
Komendant SM Mieczysław Nalepa udzielił odpowiedzi na problem przedstawiony przez radną. 
 
Następnie Przewodniczący Wojciech Serafin zapoznał Radę z pismem Krajowej Rady Sędziów 
Społecznych w sprawie naboru kandydatów na ławników do sądów rejonowych i sądów 
okręgowych na kadencję 2016-2019. Dodał, że wybory odbędą się w październiku br. 
Przewodniczący zwrócił się także do radnych o rozważenie terminu objazdu terenu gminy. 
Przewodniczący ogłosił termin następnej sesji RM, która planowana jest na 30 lipca br. o godz. 
15.00 w UMiG. 
 
Ad. 11. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący obrad Wojciech Serafin ogłosił 
zamknięcie obrad IX sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 
                                                                                              
 
                                                                                                     PRZEWODNICZĄCY RADY 
                                                                                                                 Wojciech Serafin 
 
Protokół sporządziła                                                                                           
Barbara Sudoł                                                                          
 


