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

w dniu 27 sierpnia 2015 r. 
 

XI 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 Zbigniew Karkut. 
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 X sesji Rady Miejskiej.  
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.   
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Nowa Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o 
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 
2015 r. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach:  
1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok, 
2) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, 
3) opłaty targowej, 
4) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2015, 
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych, 
7) sprostowania oczywistej omyłki w opisie granic okręgu nr 4 w załączniku do Uchwały 

Nr XXVI/233/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 19 listopada 2012 r.  
w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 

8) sprostowania oczywistej omyłki w opisie granic obwodu głosowania nr 3  
w załączniku do Uchwały Nr XXVIII/254/2013 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 i zmian  
adresów siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

9) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nowa Dęba, 
10) 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. 

8.  Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wolne wnioski i informacje. 
10. 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. 13 radnych.  
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Ad.  2. 
Kolejno Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji, po czym zwrócił się  
do radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do porządku. 
Wniosków nie zgłoszono, sesja przebiegała według przyjętego porządku obrad.  
Ad.  3. 
Przewodniczący Wojciech Serafin zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu 
z X sesji z 30 lipca 2015 r.  
Uwag nie zgłoszono.  Protokół został przyjęty przy 13 głosach „za”. 
Na obrady przybyła radna Janina Lubera – obecnych 14 radnych. 
Ad.  4. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od 27  
lipca do 21 sierpnia 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. 
Informację Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Nowa Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania 
planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku przedstawiła 
Alicja Furgał Skarbnik Gminy. Treść sprawozdania zawarta jest w Zarządzeniu Nr 155/2015 
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie przedstawienia 
Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa 
Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku. 
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja na swym 
posiedzeniu 26 lipca br. zapoznała się  z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego 
jednostki za I półrocze ze szczególnym uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym 
wymagalnych oraz nie wniosła uwag do jego realizacji. Nikt z radnych w dyskusji nie zabrał 
głosu. Informacja Burmistrza MiG została w głosowaniu przyjęta 12 głosami „za” i 1 
„wstrzymującym” (Podczas głosowania nieobecny był Marian Tomczyk). 
Ad.  7. 
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 
przedłożonym projekcie uchwały zmieniającej budżet, dokonuje się zmian po stronie 
wydatkowej budżetu, wprowadzając do budżetu środki dla Komendy wojewódzkiej Policji z 
przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby Komisariatu 
Policji w Nowej Dębie. Poinformowała, że Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie 
pismem z 10 sierpnia 2015 roku zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie roku 2015 
środków na opracowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do określenia ostatecznej 
kwoty remontu generalnego siedziby Komisariatu Policji w Nowej Dębie. Komenda 
Wojewódzka czyni starania na pozyskanie środków finansowych na przeprowadzenie remontu 
w 2016 roku. Dodała, że na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zostanie zawarte 
porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką w Rzeszowie, a Gminą Nowa Dęba dotyczące 
określenia zasad i form współpracy stron w wymiarze 50/50 w procesie realizacji inwestycji. 
Dodała, że środki zabezpieczamy z wydatków bieżących związanych z zakupem usług 
przedszkolnych od innych jednostek samorządu terytorialnego. 
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Burmistrz udzielił informacji na temat planowanego zakresu 
modernizacji, który przewiduje elementy zewnętrzne i ocieplenie budynku. 
Tomasz Dziemianko zapytał o remont korytarzy w budynku UMiG. 
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Burmistrz odpowiedział, że gmina będzie aplikowała o środki z programów pomocowych na 
remont budynków użyteczności publicznej. Zostanie złożony wniosek na remont 5 budynków 
w tym na siedzibę UMiG. W IV kw. br  będzie więcej informacji na ten temat, o czym rada 
zostanie poinformowana. 
Uwag nie było. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawiony projekt w wyniku 
którego, UCHWAŁA NR XI/98/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2015 ROK, 
została podjęta przy 13 głosach „za ” i 1 „wstrzymującym się”.                                                                                                                             
2)   Kolejno Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie  przekazania środków 
finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.  
Uzupełniła, że przedłożony projekt ściśle wiąże się z poprzednią uchwałą i jest konsekwencją 
jej podjęcia. Wniosła również o przyjęcie autopoprawki polegającej na zmianie zapisu w  § 1 z 
w kwocie 15 000 zł. na do kwoty 15 000 zł. Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof 
Sałek poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
Poprawka została przyjęta przez Radę przy 11 głosach „za” i 3 „wstrzymujących się”. 
Następnie UCHWAŁA NR XI/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA KOMENDY 
WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE została podjęta przy 11 głosach „za” i 3 
„wstrzymujących się”. 
3)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie opłaty targowej. 
W uzasadnieniu poinformowała, że projekt uchwały określa zasady poboru opłaty oraz terminy 
wnoszenia wpłat przez inkasenta tej opłaty, co umożliwiła zmiana ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych. Ponadto dotychczas obowiązująca uchwała w sprawie opłaty targowej 
podjęta była w 2005 roku, a następnie zmieniona w 2008 roku - zmiana dotyczyła wysokości 
samego inkasa z 50% na 70%, w tym to okresie zmieniły się przepisy obowiązującego prawa. 
Ponadto nie zmienia się wysokość inkasa, a także kwoty pobierane na targowisku od 
handlujących, ulega natomiast wykreśleniu pozycja „sprzedaż towaru ze straganu typu 
szczęka”, która nie występuje na targowisku. Ponadto Skarbnik wniosła o przyjęcie poprawki 
w § 2  pkt.4 poprzez dopisanie po słowie „płatności” słowa wynagrodzenia oraz wykreślenie w § 6 słów 
nie wcześniej niż od 1 października 2015 roku. 
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszoną 
poprawkę, która została przyjęta przez Radę przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
Następnie UCHWAŁA NR XI/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE OPŁATY TARGOWEJ została podjęta przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym 
się”. 
4)    Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały RM w 
sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2015. Poinformował, że w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 
niektórych zadaniach Programu na rok 2015 zachodzi konieczność dokonania jego 
korekty mającej na celu racjonalne wykorzystanie środków finansowych. Poinformował, że 
jednym z zaleceń Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 
prowadzenie badań związanych z diagnozą zachowań problemowych i używaniem substancji 
psychoaktywnych podejmowanych przez młodzież. Z tego też względu proponuje się 
wprowadzenie do GPP i RPA na rok bieżący zadania „Diagnoza problemów społecznych na 
terenie Gminy Nowa Dęba. 
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 XI/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
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SPRAWIE ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015, 
została podjęta 14 głosami „za ”.    
5)    Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt 
uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 
Następnie wyjaśniła, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z 
o.o. w Nowej Dębie, które zgodnie z umową dzierżawy z dnia 11 września 2012 r. dzierżawi 
nieruchomości wymienione w projekcie uchwały zwróciło się o wyrażenie zgody na zawarcie 
kolejnej umowy, gdyż 14 września 2015 r. wygasa obowiązująca dotychczas umowa dzierżawy 
tych nieruchomości. Dodała, że projekt dotyczy obiektów Bazy Przygotowania Paliwa oraz 
obiektów kotłowni położonych na działkach w osiedlu Dęba. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XI/102/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY została 
podjęta 14 głosami „za ”.    
6)  Kolejno E. Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych. Wyjaśniła, że projekt dotyczy czterech 
najemców lokali na terenie miasta Nowa Dęba, którym dobiegają końca dotychczas 
obowiązujące umowy. Uwag ze strony radnych nie było. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
UCHWAŁA NR XI/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW NAJMU LOKALI 
UŻYTKOWYCH została podjęta przy 14 głosach „za ”. 
7)   Barbara Sudoł kierownik ref. Organizacyjnego przedstawiła projekt uchwały RM w 
sprawie sprostowania oczywistej omyłki w opisie granic okręgu nr 4 w załączniku do Uchwały 
Nr XXVI/233/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 19 listopada 2012 r.  
w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  
Następnie poinformowała, że w Uchwale Nr XXVI/233/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 
19 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, błędnie 
wpisano nazwę ulicy. Zgodnie z Uchwałą Nr 15/59 z dnia 19 listopada 1959 r. Miejskiej Rady 
Narodowej w Nowej Dębie została nadana nazwa ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Nowej 
Dębie, a nie Marii Skłodowskiej-Curie. 
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 XI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI W OPISIE GRANIC 
OKRĘGU NR 4 W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY NR XXVI/233/2012 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE Z DNIA 19 LISTOPADA 2012 R. W SPRAWIE 
PODZIAŁU GMINY NOWA DĘBA NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIA ICH 
GRANIC  I NUMERÓW ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM 
OKRĘGU WYBORCZYM została podjęta przy 14 głosach „za ”. 
8)   Kolejno Barbara Sudoł przedstawił projekt uchwały RM w sprawie sprostowania 
oczywistej omyłki w opisie granic obwodu głosowania nr 3 w załączniku do Uchwały Nr 
XXVIII/254/2013 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 i zmian adresów siedzib obwodowych komisji 
wyborczych.  Uzasadniając projekt poinformowała, że w Uchwale Nr XXVIII/254/2014 Rady 
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Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych błędnie wpisano nazwę ulicy. Zgodnie z Uchwałą Nr 15/59 Miejskiej Rady 
Narodowej w Nowej Dębie z dnia 19 listopada 1959 r. została nadana nazwa ulicy Marii Curie-
Skłodowskiej, a nie Marii Skłodowskiej-Curie. Ponadto na wniosek Biura Obsługi Jednostek 
Samorządowych w Nowej Dębie w kwietniu 2015 r. burmistrz ustalił nowe numery 
porządkowe niektórych budynków szkół w lokalach których znajdują się siedziby obwodowych 
komisji wyborczych. Ryszard Szafran Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, 
Spraw Społecznych i Etyki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR XI/105/2015 RADY MIEJSKIEJ W 
NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI W OPISIE 
GRANIC OBWODU GŁOSOWANIA NR 3 W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY NR 
XXVIII/254/2013 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 I ZMIAN ADRESÓW SIEDZIB 
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, została podjęta jednogłośnie – 14 głosów 
„za”. 
9) Następnie Barbara Sudoł przedstawił projekt uchwały RM w sprawie utworzenia 
odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nowa Dęba. Poinformowała, że w 
wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania. Zgodnie 
z przepisami ustawy Kodeks wyborczy 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. Nieutworzenie 
obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej 
daną jednostką. W związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 lipca 
2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 października 2015 r., podjęcie  uchwały w sprawie 
utworzenia odrębnych obwodów głosowania jest zasadne. 
Ryszard Szafran Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i 
Etyki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  Pytań i uwag nie 
było. UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UTWORZENIA ODRĘBNYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA NA TERENIE GMINY 
NOWA DĘBA została podjęta przy 14 głosach „za ”. 
O godz. 17.00 salę obrad opuścił Ryszard Szafran – obecnych 13 radnych. 
10) Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła 
projekt 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. 
W uzasadnieniu do projektu poinformowała, że Rada Miejska w Nowej Dębie 27 października 
2010 r. podjęła uchwałę Nr L/470/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba, którego przedmiotem miał być 
obszar całego miasta. Realizacja uchwały następuje etapowo. W pierwszym etapie podjęto 
działania zmierzające do sporządzenia i uchwalenia planu miejscowego dla obszaru 
położonego w centrum miasta pomiędzy potokiem Bystrzyk, a ulicą J. Korczaka i ulicą Ks. H. 
Łagockiego. Podjęcie prac nad sporządzeniem planu miejscowego dla przedmiotowego terenu 
wynikało ze zmiany polityki przestrzennej dla tego obszaru, potwierdzonej 
w uchwalonej 28 grudnia 2014 r. zmianie Studium. Sporządzenie planu było konieczne ze 
względu na nowe uwarunkowania w zakresie stanu prawnego gruntów i potrzeby miasta w 
zakresie ukształtowania prawidłowej struktury funkcjonalno-przestrzennej w celu bardziej 
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intensywnego, racjonalnego i uporządkowanego zagospodarowania tej części obszaru miasta. 
W wyniku uwzględnienia przez Radę Miejską części jednej z uwag złożonych do projektu 
miejscowego planu, po jego wyłożeniu do publicznego wglądu, z obszaru opracowywanego w 
pierwszym etapie planu wykluczono działkę nr 1276/2. Dalej B. Duda poinformowała co 
zawiera plan. Powiedziała, że dokument w wiążący sposób ustala przeznaczenie terenu, 
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania i warunki 
zabudowy. Uchwalenie planu dla terenu centralnie położonego w przestrzeni miasta, zapewni 
realizację zabudowy i zagospodarowania w sposób zapewniający ład przestrzenny, wynikający 
z zasad zabudowy i zagospodarowania terenu. Uniemożliwi ponadto realizację zabudowy w 
sposób chaotyczny i bez uwzględniania wzajemnych relacji przestrzennych oraz ochrony 
cennych obszarów środowiska naturalnego. Zapewni również możliwość realizacji 
wyznaczonych w planie celów publicznych służących właściwemu funkcjonowaniu lokalnej 
społeczności oraz pozwoli na zaplanowanie zasad i terminów realizacji tych celów. Następnie 
omówiła załączniki do uchwały;  
Nr 1 - załącznik graficzny zawierający rysunek planu, 
Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych, 
Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba - 1 obejmującego obszar położony 
w centrum miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk a ul.J.Korczaka i ul. ks.H.Łagockiego wraz z 
uzasadnieniem.  
Następnie B.Duda wniosła o przyjęcie dwóch autopoprawek w uzasadnieniu do rozstrzygnięcia 
o sposobie rozpatrzenia uwag; 
1.  Polega na zmianie daty uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba, dla tego obszaru – w projekcie jest 28 
grudnia 2014 r. a winno być 30 grudnia 2014 r. 
2.  Dotyczy wniosku H.Flisa i polega na skreślenia zdania o treści: zwraca uwagę również fakt, 
iż składający uwagę nie jest samodzielnym właścicielem terenu o zmiany przeznaczenia, 
którego wnioskuje, a współwłaściciele terenu nie składali uwag w zakresie proponowanego 
przeznaczenia. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja po dwóch miesiącach pracy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący obrad udzielił głosu projektantowi planu, która w swojej wypowiedzi 
poinformowała Radę o pracach nad dokumentem oraz o perspektywach rozwoju tego obszaru 
miasta w związku z jego uchwaleniem.  
W dyskusji nad projektem nikt z radnych nie zabrał głosu. Następnie Wojciech Serafin 
podziękował projektantom, burmistrzowi oraz kierownikowi referatu GPN za prace nad 
Planem, który będzie służył rozwojowi naszego miasta. 
Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszone autopoprawki, które zostały 
przyjęte przy 13 głosach „za”, następnie UCHWAŁA NR XI/107/2015 RADY MIEJSKIEJ 
W NOWEJ DĘBIE 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 
została podjęta 13 głosami „za”. 
Ad.  8. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Sekretarz Gminy poinformowała, że w okresie od 
ostatniej sesji nie złożono żadnych interpelacji. 
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Ad.  9. 
W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali: 
Radna Janina Lubera zwróciła uwagę, że teren przy placu budowy sali gimnastycznej przy SP 
Nr 2  jest rozkopany i jego stan utrudnia przejście zarówno mieszkańcom ulicy Leśnej, jak i 
uczęszczającym do szkoły. Wniosła przy tym o nawiezienie odpowiedniego materiału i 
utwardzenie tego terenu. 
W kolejnej sprawie radna zapytała o obowiązujące zasady wymiany stolarki okiennej i 
drzwiowej dla nowych najemców stosowane w lokalach komunalnych. 
Odpowiedzi nt zasad udzielił burmistrz Wiesław Ordon, dodał przy tym, że obowiązującą przy 
wymianie okien jest zasada 50:50 tj. po połowie kosztów ponoszonych przez wynajmującego i 
najemcę. 
Marian Tomczyk poruszył sprawę nauki pływania finansowanej przez gminę w ramach godzin 
wychowania fizycznego prowadzonej na krytej pływalni dla dzieci z terenu gminy. Radny 
stwierdził, że prowadzona „nauka” jest w rzeczywistości zabawą, gdyż dzieci po trzech latach 
nie nabywają umiejętności pływania, na co zwracają uwagę rodzice tych dzieci. 
Do uwagi ustosunkował się burmistrz zwracając uwagę na aktywność dzieci w tych zajęciach. 
Zaproponował zapoznanie się z problemem na pływalni z udziałem dyrektora SOSiR oraz 
nauczycieli, którzy są odpowiedzialni za naukę. 
Stanisław Skimina zapowiedział, że komisja oświaty, kultury, zdrowia i sportu zajmie się tym 
problem. 
Tomasz Gazda zapytał o sprawę mola nad zalewem, co do którego zaistniało przypuszczenie, 
iż zostało uszkodzone.  Burmistrz odpowiedział, że nic takiego nie miało miejsca. Dysfunkcja 
mola nastąpiła w wyniku znacznego obniżenia się poziomu wody w zalewie w wyniku 
długotrwałej suszy. 
Przewodniczący poinformował o wpłynięciu informacji, że Firma Handlowa „B.J.M" Jerzy 
Mikołajczyk Spółka Jawna, Jerzego Mikołajczyka, Barbary Mikołajczyk reprezentowana przez 
pełnomocnika Annę Pietras z Kancelarii Adwokackiej w Kolbuszowej złożyła skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na uchwałę Rady Miejskiej Nr 
VI/54/2015 w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego przy ul. Leśnej w Nowej Dębie. 
Przewodniczący poinformował Radę o terminie następnej sesji, która planowana jest na 30 
września 2015 r. o godz. 1500 w UMiG. 
Przewodniczący komisji oświaty, kultury, zdrowia i sportu ustalił termin wyjazdowego 
posiedzenia komisji na 17 września br. na godz.800. Komisja dokona objazdu placówek 
oświatowych pod kątem przygotowania do nowego roku szkolnego. 
Ad. 10. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący obrad Wojciech Serafin ogłosił 
zamknięcie obrad XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 
                                                                                              
 
                                                                                                     PRZEWODNICZĄCY RADY 
                                                                                                                 Wojciech Serafin 
 
Protokół sporządziła                                                                                           
Elżbieta Goclan                                                                          


