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

w dniu 30 września 2015 r. 
 

XII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1500  do godz. 1710. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do 
protokołu.  Radny nieobecny Marian Tomczyk. 
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 XI sesji Rady Miejskiej.  
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.   
6. Podjęcie uchwał w sprawach:  
1) uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Nowa Dęba, 
2) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok, 
3) opłaty targowej, 
4) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego 

pn."Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Nowej Dębie", 
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
6) uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba, 
7) przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przejścia 

dla pieszych przez drogę krajową Nr 9, 
8) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Nowa Dęba w Stowarzyszeniu 

           „Lasowiacka Grupa Działania” w okresie programowania 2014 – 2020, 
9) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Nowa Dęba w Stowarzyszeniu 

            Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej w okresie programowania  
            2014 – 2020. 

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.  
Następnie odbyło się uroczyste uznanie osiągnięć sportowych Kamila Gurdaka, wychowanka 
Miejskiego Klubu Sportowego STAL Nowa Dęba, który w tym roku zajął II miejsce w 
sztafecie 4 x 800 metrów na nieoficjalnych mistrzostwach świata na Bahamach oraz zdobył 
brązowy medal w sztafecie 4 x 400 metrów na Uniwersjadzie w Korei Południowej. Zdobył 
również srebrny medal na halowych mistrzostwach Polski w Toruniu, był także reprezentantem 
Polski na halowych mistrzostwach Europy w Pradze. Burmistrz Wiesław Ordon podkreślił, że 
te sukcesy to wspaniała promocja Nowej Dęby na arenie ogólnopolskiej, a także 
międzynarodowej. Przed Kamilem kolejny sezon ciężkiej pracy i starty w ważnych zawodach. 
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Do gratulacji przyłączył się Przewodniczący Wojciech Serafin, a także wszyscy radni obecni 
na sesji Rady Miejskiej. 
Przedstawiciele samorządu podziękowali także Julianowi Ziębie, trenerowi sekcji lekkiej 
atletyki w MKS STAL Nowa Dęba, który wychował wielu wybitnych sportowców, w tym 
Kamila. Kamil Gurdak oraz Julian Zięba otrzymali upominki od władz miasta. 
Następnie Wiesław Ordon przekazał Tomaszowi Wolanowi Puchar za zdobycie tytułu 
Najlepszego zawodnika w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego Bogdana Romaniuka, który kolejna edycja rozegrana została w 
hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie. 
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 XI sesji z 27 sierpnia 2015 r.  
Uwag nie zgłoszono.  Protokół został przyjęty przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
Ad.  4. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od 24 
sierpnia do 27 września 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)  Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba. W uzasadnieniu do projektu 
poinformowała, że projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego opracowywany jest zgodnie z procedurą ustawy z 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Przedmiotem opracowania jest umożliwienie 
zagospodarowania i wskazanie kierunków rozwoju funkcji na dwóch terenach objętych zmianą 
o powierzchni około 255 ha. Dla obszarów o niekorzystnych uwarunkowaniach 
ekofizjograficznych ustalono zakaz zabudowy i przeznaczono pod zieleń i las. W trakcie 
przygotowywania projektu zmiany Studium zawiadomiono wymagane przepisami prawa 
instytucje oraz ogłoszono w prasie i poprzez obwieszczenie na tablicy urzędu o przystąpieniu 
do opracowania zmiany Studium. Projekt został zaopiniowany i uzgodniony przez określone 
ustawą instytucje, uzyskał pozytywne uzgodnienia i opinie. W trakcie sporządzania projektu 
zmiany Studium, został on poddany ocenie publicznej poprzez wyłożenie do publicznego 
wglądu oraz przeprowadzenie dyskusji publicznej. Projekt zmiany Studium został wyłożony do 
publicznego wglądu w terminie od 22.06.2015 r. do 16.07.2015 r. a publiczna dyskusja nad 
przyjętymi rozwiązaniami odbyła się 30 czerwca 2015 r. Ponieważ do wyłożonego do 
publicznego wglądu projektu zmiany studium nie wpłynęły żadne uwagi, odstępuje się od 
uchwalania załącznika zawierającego rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia 
nieuwzględnionych uwag ze względu na brak tych uwag. Dodała, że przedłożona do 
uchwalenia Zmiana Studium jest zgodna z właściwymi ustawami i przepisami szczególnymi 
nie pozostając w sprzeczności z interesem publicznym oraz uwzględnia wymagania ochrony 
środowiska, jak też tworzy podstawę do realizacji celu o którym mowa wcześniej. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Następnie Przewodniczący obrad 
udzielił głosu projektantowi II zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
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gminy, która w swojej wypowiedzi poinformowała Radę o pracach nad dokumentem oraz 
omówiła treść oraz załączniki graficzne do uchwały. 
W dyskusji nad projektem radny Stanisław Skimina zwrócił się o przybliżenie sprawy terenów 
przewidzianych pod zabudowę. Projektantka szerzej określiła funkcję terenów objętych 
zmianą. Po wyjaśnieniach Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
wyniku którego UCHWAŁA NR XII/108/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE UCHWALENIA II ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA DĘBA 
została podjęta przy 14 głosach „za ”. 
2)   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 zarówno po jego 
stronie dochodowej jak i wydatkowej. Następnie szczegółowo objaśniła proponowane zmiany 
oraz dodała, że po stronie wydatkowej zaplanowano do projektowania dwa nowe zadania 
inwestycyjne tj. wykonanie projektu budowy przejazdu kolejowego na linii kolejowej Nr 65 
LHS - w ciągu drogi gminnej Pszenna w osiedlu Poręby Dębskie, a także wykonanie 
dokumentacji w zakresie rewitalizacji miasta i gminy Nowa Dęba. Dodała, że w ramach 
uzyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 z zakresu rewitalizacji niezbędne jest opracowanie Lokalnego Programu 
Rewitalizacji. Wykonanie LPR będzie stanowić dokument zawierający wszystkie 
najważniejsze obszary z terenu gminy wymagające wsparcia – zarówno inwestycyjne jak i 
społeczne. Zadanie to zostanie zlecone firmie zewnętrznej która wykona analizę potrzeb 
mieszkańców gminy, aby we właściwy sposób określić obszary potrzebujące wsparcia 
finansowego i społecznego. Następnie Skarbnik udzieliła dalszych wyjaśnień dotyczących 
proponowanych zmian budżetu. Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Uwag nie było. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawiony projekt w wyniku 
którego, UCHWAŁA NR XII/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2015 ROK, 
została podjęta przy 14 głosach „za ”.                                                                                                                             
3)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie opłaty targowej. 
W uzasadnieniu poinformowała, że zmiana w przedstawionym projekcie uchwały o opłacie 
targowej  w stosunku do uchwały podjętej na sierpniowej sesji Rady Miejskiej polega na 
wykreśleniu w par. 2 w pkt 4 słowa „wynagrodzenia". Celem proponowanej zmiany jest 
zachowanie przejrzystości zapisów uchwały. 
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt, w wyniku którego UCHWAŁA NR XII/110/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 
DĘBIE W SPRAWIE OPŁATY TARGOWEJ została podjęta przy 13 głosach „za” i 1 
„wstrzymującym się”. 
4)   Kolejno Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie upoważnienia do 
zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa kompleksu 
lekkoatletycznego w Nowej Dębie". Następnie poinformowała, że w ramach zadania zostanie 
wykonana przebudowa istniejącego stadionu uwzględniająca potrzeby sekcji lekkoatletycznej. 
Projekt ten zostanie dofinansowany w 50% ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z 
przeznaczeniem na wykonanie następujących elementów kompleksu: 

 Bieżnia lekkoatletyczna okrężna 4. torowa (bieg na dystansie 400,0m) 
 Bieżnia lekkoatletyczna prosta 6. torowa, 
 Rów z wodą do biegu z przeszkodami 
 Skocznia do skoku wzwyż 
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 Skocznia lekkoatletyczna do skoku w dal i trójskoku 
 Rzutnia do pchnięcia kulą 
 Rzutnia do rzutu młotem / dyskiem wraz z klatką ochronną 
 Rzutnia do rzutu oszczepem 
 Nawodnienie boiska do gry w piłkę nożną – system zraszaczy sektorowych 

sterowanych 
 elektronicznie, 
 Odwodnienie bieżni lekkoatletycznych 
 11.Odwodnienie terenu przyległego do boiska piłkarskiego. 

Przetarg na wybór wykonawcy zostanie ogłoszony w roku bieżącym po podpisaniu umowy na 
dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej poprzez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki z zastrzeżeniem, iż pierwsze płatności częściowe mogą być dokonane w 
roku 2016. Dodała, że Gmina uzyskała uzgodnienie projektu z Polskim Związkiem 
Lekkoatletyki co pozwoli na uzyskanie certyfikatu pozwalającego na organizowanie zawodów 
lekkoatletycznych. 
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR XII/111/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 
DĘBIE W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA NA 
REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN."BUDOWA KOMPLEKSU 
LEKKOATLETYCZNEGO W NOWEJ DĘBIE" 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 projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie z Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres trzech lat działki położonej w osiedlu Dęba o powierzchni 0,4830ha, na 
której zlokalizowana jest Baza Przygotowania Paliwa. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XII/112/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY została 
podjęta 14 głosami „za ”.    
6)  Kolejno Witold Bal insp. ds. zarządzania energią w UMiG przedstawił projekt uchwały w 
sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba. 
Poinformował, że podstawą formalną opracowania Planu jest Uchwała Rady Miejskiej w 
Nowej Dębie z dnia 28 sierpnia 2013 r., w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 
opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nowa Dęba. 
Następnie przytoczył przepisy prawa, które zobowiązują Gminę do opracowania Planu, a 
następnie poinformował, że Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem składającym się 
z inwentaryzacji emisji CO2, opierającej się na danych dotyczących zużycia energii i paliw na 
obszarze gminy Nowa Dęba oraz planów działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, gdzie 
wykazane zostały działania przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej gminy 
oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także wskazującej źródła finansowania w ramach 
unijnej perspektywy budżetowej 2014-2020. Plan gospodarki niskoemisyjnej stanowił będzie w 
okresie programowania środków unijnych na lata 2014-2020 podstawowe narzędzie 
pozyskiwania preferencyjnego finansowania dla działań związanych z termomodernizacją, 
racjonalizacją użytkowania energii oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 
obiektach. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda oraz Andrzej 
Wołosz Przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska poinformowali, 
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że komisje na wspólnym posiedzenie z udziałem projektantów Planu pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY NOWA 
DĘBA została podjęta 14 głosami „za ”.    
7)      Następnie Witold Bal przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji 
zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przejścia dla pieszych przez drogę krajową 
Nr 9. Uzasadniając projekt poinformował, że w ostatnich miesiącach do Urzędu wpłynęło wiele 
wniosków i uwag mieszkańców osiedla Dęba o złożenie do zarządcy drogi krajowej Nr 9 
wniosku w sprawie wykonania przejścia dla pieszych w okolicy skrzyżowania z ulicą Anieli 
Krzywoń. W związku z dużym natężeniem ruchu drogowego jest to miejsce niebezpieczne dla 
pieszych, wobec czego zarówno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w 
Rzeszowie jak i Gmina Nowa Dęba uznając zasadność wyznaczenia przejścia w tym miejscu 
gotowe są wspólnej realizacji tego zadania. Dodał, iż koniecznym jest zawarcie porozumienia 
określającego podział rzeczowy robót przypadających na poszczególne strony porozumienia. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda oraz 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformowali, że komisje pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
Pytań nie było. UCHWAŁA NR XII/114/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZEZ DROGĘ 
KRAJOWĄ NR 9 została podjęta 14 głosami „za ”.    
O godz. 1600 przewodniczący ogłosił  20 min. przerwy. 
O 1620 obrady zostały wznowione. 
8)      Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 
kontynuacji członkostwa Gminy Nowa Dęba w Stowarzyszeniu „Lasowiacka Grupa Działania” 
w okresie programowania 2014 – 2020. Poinformowała, że w 2008 r. Rada Miejska podjęła 
uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.  
LGD swoją działalnością dotychczas obejmowało teren gmin: Baranów Sandomierski, 
Bojanów i Nowa Dęba. W związku ze zmianą przepisów w zakresie funkcjonowania lokalnych 
grup działania i wejściem w życie ustawy z 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności, na podstawie uchwał rad gmin 16 czerwca br. nastąpiło połączenie 
Lasowiackiej Grupy Działania z Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG”, wobec czego obszar 
funkcjonowania stowarzyszenia poszerzony został o gminy: Gorzyce, Grębów, Pysznica, 
Radomyśl nad Sanem, Zaklików i Zaleszany. Dodała, że obecnie trwają prace związane z 
opracowaniem nowej lokalnej strategii rozwoju, której realizacja będzie współfinansowana ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. 
Ryszard Szafran Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i 
Etyki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Pytań nie było. UCHWAŁA NR XII/115/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE WYRAŻENIA WOLI KONTYNUACJI CZŁONKOSTWA GMINY NOWA 
DĘBA W STOWARZYSZENIU „LASOWIACKA GRUPA DZIAŁANIA” W OKRESIE 
PROGRAMOWANIA 2014 – 2020 została podjęta 14 głosami „za ”.    
9)      Następnie Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 
kontynuacji członkostwa Gminy Nowa Dęba w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka 
Puszczy Sandomierskiej w okresie programowania 2014 – 2020. Następnie poinformowała, że 
24 czerwca 2009 r. Rada Miejska w Nowej Dębie w drodze uchwały wyraziła wolę 
przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka (LGR) Puszczy 
Sandomierskiej. Gmina uczestniczyła w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 
Rybackich i realizowała zadania z niej wynikające, służące poprawie warunków życia 
mieszkańców objęte Programem Operacyjnym Ryby Oś 4. LGR swoją działalnością 
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dotychczas obejmowało teren gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Dzikowiec, Grębów i 
Nowa Dęba. W związku ze zmianą przepisów w zakresie funkcjonowania lokalnych grup 
działania i wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności obszar funkcjonowania stowarzyszenia poszerzony zostanie o gminy: 
Gorzyce, Janów Lubelski, Kolbuszowa, Modliborzyce, Potok Wielki, Radomyśl nad Sanem, 
Zaklików i Zaleszany. Obecnie prowadzone są działania zmierzające do opracowania nowej 
lokalnej strategii rozwoju, której realizacja będzie współfinansowana wyłącznie ze środków 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w okresie programowania 2014 - 2020. 
Ryszard Szafran Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i 
Etyki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Pytań nie było. UCHWAŁA NR XII/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE WYRAŻENIA WOLI KONTYNUACJI CZŁONKOSTWA GMINY NOWA 
DĘBA W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA RYBACKA PUSZCZY 
SANDOMIERSKIEJ W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 – 2020 została podjęta 14 
głosami „za ”.    
Ad.  8. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Sekretarz Gminy poinformowała, że w okresie od 
ostatniej sesji radny Tomasz Wolan złożył interpelację w sprawie drogi dojazdowej do posesji 
nr 87 w Jadachach, a następnie odczytała odpowiedź burmistrza w tej sprawie. 
Ad.  9. 
W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali: 
Radna Janina Lubera zwróciła uwagę na porządek i estetykę miasta oraz zaproponowała 
postawienie w wyznaczonych miejscach kręgów betonowych jako najtańszej  i praktycznej 
formy na wrzucanie śmieci.  
Jan Flis przedstawił swoje zdanie nt kręgów. Radny stwierdził, że wcześniej ten pomysł był 
zastosowany i się nie sprawdził. 
W związku z zapytaniem Tomasza Gazdy, Prezes PGKiM poinformował o warunkach 
rozpoczęcia sezonu grzewczego na terenie miasta. 
Radna Janina Lubera zwróciła się do burmistrza z zapytaniem dotyczącym możliwości 
wykonania remontu parkietu wspólnie z Powiatem w hali ZS nr 1 ze środków rezerwy 
oświatowej. 
Burmistrz poinformował o sposobie rozdysponowania tych środków, które zostały 
przewidziane na wyposażenie stołówki w ZPO w Nowej Dębie w związku z przeniesieniem 
przedszkola oraz remont podłogi w sali gimnastycznej w SP nr 2. 
Jednakże dostrzegając potrzebę wyremontowania parkietu w hali ZS zwrócił się do radnej o 
określenie kwoty niezbędnej na remont oraz inicjatywę ze strony Starosty w tej sprawie. 
Przewodniczący komisji Oświaty ustalił termin wyjazdowego posiedzenia komisji na 22 
października br. Dodał, że wizytowane będą obiekty sportowe SOSiR.  
Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej ustalił termin wyjazdowego posiedzenia na 
21 października 2015. Komisja dokona objazdu strażnic OSP na terenie gminy. 
Przewodniczący Wojciech Serafin poinformował, że 22.09.2015 Sąd Administracyjny w 
Rzeszowie w drodze postanowienia poinformował Gminę o odrzuceniu skargi firmy Begg sp. z 
o.o. w Nowej Dębie na uchwałę Rady Miejskiej z 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
gminy. Poinformował, że radni mogą zapoznać się z obszernym uzasadnieniem w BRM. 
Burmistrz Wiesław Ordon poinformował, że wojewoda podkarpacki na prośbę resortu pracy i 
polityki społecznej skierował pismo do podkarpackich samorządowców z pytaniem o 
możliwość ewentualnego przyjęcia uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki relokowanych i 
przesiedlonych. Burmistrz w swojej wypowiedzi na ten temat stwierdził, że najczęściej 
podawanym przez inne gminy powodem braku gotowości przyjęcia uchodźców są braki 
mieszkań socjalnych czy komunalnych, oraz problemy finansowe. Taka sytuacja dotyczy 
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również naszej gminy. Ponadto wskazać należy na problem bezrobocia i związaną z tym 
niemożność zapewnienia stałych miejsc pracy uchodźcom. Praca pomogłaby w ich aktywizacji 
zawodowej i szybszym przystosowaniu się do życia w naszym kraju. Zwrócił również uwagę 
na  brak doprecyzowania przez państwo warunków przyjęcia uchodźców. Burmistrz stwierdził, 
że jego zdaniem nie ma podstaw do udzielenia wojewodzie pozytywnej informacji w tej 
kwestii. 
Przewodniczący RM również uważa, że jest zbyt mało informacji na temat warunków przyjęcia 
uchodźców. W toku dalszej dyskusji radni sceptycznie wypowiadali się w tej sprawie 
wskazując na brak konkretnych propozycji ze strony państwa; 
Zbigniew Karkut zwrócił uwagę na odmienność kulturową, religijną, a co za tym idzie 
obyczajową i w związku z tym problemy z adaptacją w środowisku. 
Roman Puzio powiedział, że problemy mieszkaniowe i problemy na rynku pracy 
uniemożliwiają zagwarantowanie godziwych warunków pobytu uchodźców. Nadmienił przy 
tym o kolejce oczekujących na przydział lokali mieszkalnych w naszej gminie. 
Marzena Chmielowiec dostrzega większą potrzebę udzielenia pomocy Polakom na Ukrainie 
zamieszkującym tereny ogarnięte wojną. 
Samorząd wyraził zrozumienie trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się osoby zmuszone do 
opuszczenia swoich krajów w ucieczce przed wojną, jednakże mając na względzie argumenty 
przytoczone w dyskusji – wyrazili negatywne stanowisko w tej sprawie. 
 
Ad. 10. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący obrad Wojciech Serafin ogłosił 
zamknięcie obrad XII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 
                                                                                              
 
                                                                                                     PRZEWODNICZĄCY RADY 
                                                                                                                 Wojciech Serafin 
 
Protokół sporządziła                                                                                           
Elżbieta Goclan                                                                          


