P R O T O K Ó Ł Nr X/2015
z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 30 lipca 2015 r.
X sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy
Nowa Dęba i trwała od godz. 1500 do godz. 1600.
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do
protokołu. Radny nieobecny Jacek Szpunar.
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 IX 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) zmiany w Statucie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie,
3) powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Tarnobrzegu i do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na kadencję 20162019,
4) 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.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.
Ad. 1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin, który powitał
wszystkich zebranych oraz osoby uczestniczące w obradach, a następnie stwierdził wymaganą
liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał tj. 14 radnych.
Ad. 2.
Kolejno Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek sesji, po czym zwrócił się
do radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do porządku.
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 powiedział, że komisja wychodzi naprzeciw wnioskowi złożonemu
przez mieszkańca i tym samym wniósł do burmistrza o jego uwzględnienie, przez co
uchwalenie Planu przesunie się w czasie. Przewodniczący obrad uzupełnił, że Rada Miejska
chce częściowo uwzględnić uwagę H. Flisa i wnioskuje, aby Burmistrz przedłożył RM projekt
uchwały w sprawie uchwalenia planu z wyłączeniem działki nr ewid. 1276/2.Następnie
Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek, który w głosowaniu został
przyjęty 11 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi się” oraz 1 „przeciwnym”.
Innych wniosków nie zgłoszono, sesja przebiegała według przyjętego porządku obrad.
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Ad. 3.
Przewodniczący Wojciech Serafin zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu
z IX sesji z 25 czerwca 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 22
czerwca do 24 lipca 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 nikt nie zabrał głosu.
Ad. 6.
1) Alicja Furgał Skarbnik 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.
Po stronie dochodowej wprowadzono:
 środki z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do
stołówki szkolnej w ZPO,
 dochody MGOPS uzyskane z odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu Gminy Nowa
Dęba w domach pomocy,
 dochody uzyskane przez MGOPS z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych
(wypłaconych ze środków dotacji budżetu państwa) i rozdysponowano je po stronie
wydatkowej, jako zwrot dotacji do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
 dochody UMiG uzyskane z tytułu zwrotu zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych
(wypłaconych ze środków dotacji budżetu państwa) i rozdysponowano je po stronie
wydatkowej, jako zwrot dotacji do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
Po stronie wydatkowej dokonano korekty zapisów zwrotu dotacji z wydatków bieżących na
wydatek majątkowy (z par.2910 na par.6660).
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 X/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W
SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2015 ROK,
została podjęta 14 głosami „za ”.
2) Krystian Rzemień dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie przedstawił
projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej
Dębie. Następnie poinformował, że w związku z planowanym wyłączeniem z użytkowania
budynku przedszkolnego w osiedlu Dęba przy ul. ks. H. Łagockiego, zachodzi potrzeba
znalezienia nowej siedziby dla zbiorów bibliotecznych i działalności filii biblioteki publicznej.
Celem objęcia działalnością biblioteczną mieszkańców z Alfredówki, Budy Stalowskiej,
Rozalina i Tarnowskiej Woli, proponuje się usytuowanie nowej filii w budynku szkolnym w
Tarnowskiej Woli. Dodał, że zlokalizowanie nowej filii bibliotecznej w tej miejscowości jest
dogodnym rozwiązaniem dla mieszkańców pozostałych sołectw ze względu na odległości.
Dyrektor stwierdził, że całkowita likwidacja filii byłaby szkodą dla społeczności lokalnej.
Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard
Szafran poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Jan Flis powiedział, że prawdopodobnie nikt z mieszkańców osiedla nie pojedzie po
książkę do Tarnowskiej Woli. Dyrektor Rzemień odparł, że zaproponowane rozwiązanie
przybliży dostęp do książek mieszkańcom pobliskich sołectw.
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Innych uwag nie było. UCHWAŁA NR X/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE
W SPRAWIE ZMIANY W STATUCIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY
W NOWEJ DĘBIE została podjęta przy 12 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”.
3) Następnie Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do
zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu i
do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na kadencję 2016-2019. Poinformowała, że 31 grudnia
2015 r. upływa kadencja ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.
Zgodnie z treścią przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławników do sądu
okręgowego oraz sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty
właściwością tych sądów. Wybory odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Przed przystąpieniem do
wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o
zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów
określonych w ustawie. Dodała, iż proponuje się, aby zespół opiniujący składał się z członków
komisji statutowo-organizacyjnej RM.
Ryszard Szafran Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i
Etyki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pytań i uwag nie było. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawiony projekt w
wyniku którego, UCHWAŁA NR X/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W
SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DO ZAOPINIOWANIA ZGŁOSZONYCH
KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W TARNOBRZEGU I
DO SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOBRZEGU NA KADENCJĘ 2016-2019 została
podjęta 14 głosami „za ”.
Ad. 7.
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Sekretarz Gminy poinformowała, że w okresie od
ostatniej sesji złożone zostały przez radnego Tomasza Wolana dwie interpelacje w
następujących sprawach:
1. wytyczenia dróg z działek w sołectwie Jadachy,
2. Oznakowania drogi gminnej poprzez ustawienie lustra.
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:
Tomasz Wolan po raz kolejny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przewidywanych prac na
przepompowniach w Jadachach mających na celu zmniejszenie uciążliwości odoru
wydobywającego się z tych urządzeń.
Prezes Zarządu PGKiM Antoni Kapusta poinformował o podjętych działań antyodorowych z
udziałem specjalistycznego sprzętu. Poinformował również o kosztach tych działań, które są
bardzo wysokie oraz dodał, że źródłem odoru jest zrzut do kanalizacji zatęchłych ścieków z
szamb.
Dodatkowo burmistrz Wiesław Ordon poinformował o działaniach podejmowanych przez Straż
Miejską w stosunku do właścicieli nieruchomości niepodpiętych do sieci kanalizacyjnej.
Marzena Chmielowiec zgłosiła sprawę remontu wysepki na drodze na Mogiłach oraz zapytała
o możliwość przycięcia zwisających gałęzi na drodze prywatnej.
Tomasz Gazda zwrócił uwagę, że kanalizacja w budynkach przy ulicy Rzeszowskiej jest
niewydolna, zachodzą procesy cofania przez co odór odczuwalny jest w mieszkaniach.
Burmistrz odpowiedział, że problem jest znany. Właściwe służby przygotowują się złożenia
wniosku na modernizację sieci kanalizacyjnej w ramach jednego z programów operacyjnych.
Marian Tomczyk zgłosił potrzebę pilnego wykonania prac w sołectwie Cygany tj.odwodnienia
ulicy Piasek, odmulenia rowu przy osadniku oraz położenia asfaltu na ubytkach w drodze po
awarii.
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Andrzej Wołosz zgłosił temat wyrządzania szkód przez koty przy ulicy Leśnej i zapytał o
możliwość zwiększenia ilości boksów w przytulisku dla zwierząt na terenie oczyszczalni
ścieków. Antoni Kapusta odpowiedział, że z uwagi na przewidywaną modernizację
oczyszczalni, nie ma takiej możliwości.
Zbigniew Karkut zwrócił się w sprawie nasilenia patroli w sołectwie Alfredówka, gdzie
odbywają się z byt szybka jazda pojazdami mechanicznymi w rejonie placu zabaw dla dzieci.
Przewodniczący poinformował Radę o terminie następnej sesji, która planowana jest na 27
sierpnia 2015 r. o godz. 1500 w UMiG.
Ad. 9.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący obrad Wojciech Serafin ogłosił
zamknięcie obrad X sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin
Protokół sporządziła
Elżbieta Goclan

