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

w dniu 29 października 2015 r. 
 

XIII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1500  do godz. 1740. 
W sesji uczestniczyło 15 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. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej.  
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.   
6. Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 – 2019: 
a) Przedstawienie opinii Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników, 
b) Powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
c) Przyjęcie Regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do sądów 

powszechnych, 
d) Przeprowadzenie głosowania. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu na kadencję 2016-2019, 
2) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na kadencję 2016-2019, 
3) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok, 
4) udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu, 
5) wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, 
6) wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, 
7) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2015, 
8) nadania Tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba”. 

8. Informacja Burmistrza Miasta Gminy Nowa Dęba o dokonanej analizie oświadczeń 
majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2014 rok. 

9.  Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne wnioski i informacje. 
11. 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. 15 radnych.  
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 XII sesji z 30 września 2015 r.  
Uwag nie zgłoszono.  Protokół został przyjęty przy 15 głosach „za”. 



2 
 
Ad.  4. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od 28 
września do 23 października 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.  
Następnie zgodnie z porządkiem obrad odbyły się wybory ławników do sądów powszechnych 
na kadencję 2016 – 2019. 

a) Przedstawienie opinii Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników. 
Ryszard Szafran Przewodniczący Zespołu do spraw  zaopiniowania zgłoszonych kandydatów 
na ławników do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu i do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na 
kadencję 2016 – 2019 zapoznał Radę z opinią zespołu, który podczas posiedzeń w dniach 15 i 
21 września oraz 21 października 2011 r. dokonał analizy zgłoszeń pod kątem spełnienia 
wymogów formalnych. Opinia zespołu stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

b) Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej, która 
czuwa nad przebiegiem głosowania tajnego oraz ustala jego wyniki.  
Na członków tej komisji zostali zgłoszeni radni: 

1. Marzena Chmielowiec 
2. Tomasz Gazda 
3. Jacek Szpunar. 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji. 
Następnie w głosowaniu przy 13 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” Rada powołała 
Komisję Skrutacyjną w składzie: 
Marzena Chmielowiec - Przewodnicząca 
Tomasz Gazda - członek 
Jacek Szpunar - członek. 

c) Przyjęcie Regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do sądów 
powszechnych. 

Elżbieta Gil Sekretarz Gminy zapoznała Radę z Regulaminem głosowania w sprawie wyboru 
ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 ( załącznik nr 5 do protokołu). 
Regulamin został przyjęty bez uwag ( 15 głosów „za”). 

d) Przeprowadzenie głosowania. 
Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 
Przewodnicząca komisji  wyczytywała radnych z listy obecności po odbiór kat do głosowania. 
Radni po oddaniu swojego głosu za parawanem, składali karty do urny. W trakcie krótkiej 
przerwy Komisja ustaliła wyniki głosowania, które zostały ogłoszone przez odczytanie 
protokołu Komisji Skrutacyjnej przez jej Przewodniczącą.  
Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborze ławnika do Sądu Rejonowego na 
kadencję 2012-2015 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Sekretarz Gminy odczytała treść uchwały NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W 
NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKA DO SĄDU REJONOWEGO W 
TARNOBRZEGU NA KADENCJĘ 2016-2019. 
Następnie odbyły się wybory ławników do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. 
Ponownie Przewodnicząca komisji Marzena Chmielowiec wyczytywała radnych z listy 
obecności po odbiór kat do głosowania. Radni po oddaniu swojego głosu za parawanem, 
składali karty do urny. Po zakończeniu głosowania i podliczeniu jego wyników 
Przewodnicząca odczytała Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborze ławników do 
Sądu Okręgowego na kadencję 2016-2019, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 
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Komisja Skrutacyjna jak poprzednio wyczytywała radnych z listy obecności po odbiór kat do 
głosowania. Radni po oddaniu swojego głosu za parawanem, składali karty do urny. Po 
zakończeniu głosowania i ustaleniu jego wyników Przewodnicząca odczytała Protokół z 
ustalenia wyników głosowania, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Po zakończeniu głosowań Sekretarz Gminy Elżbieta Gil odczytała treść UCHWAŁY NR 
XIII/118/2015 RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW DO SĄDU 
REJONOWEGO W TARNOBRZEGU I DO SĄDU OKRĘGOWEGO W 
TARNOBRZEGU NA KADENCJĘ 2016-2019 wraz z listą wybranych ławników do Sądu 
Rejonowego  do Sądu Okręgowego.   
Przewodniczący obrad Wojciech Serafin złożył gratulacje z okazji wyboru obecnym na sali 
wybranym ławnikom. 
Ad.  7. 
3)  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 stronie 
dochodowej jak i wydatkowej budżetu. Dalej poinformowała, że po stronie dochodowej 
wprowadzono środki w wysokości 77.313,00 zł oraz szczegółowo poinformowała skąd 
pochodzą. Po stronie wydatkowej zwiększone zostały wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 
270.419,-zł., w tym wydatki bieżące - 204.502,-zł., zaś wydatki majątkowe - 65.917,-zł. 
Ponadto w projekcie zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 193.106,-zł.  
w tym wydatki bieżące - 185.812,-zł. oraz wydatki majątkowe - 7.294,-zł. 
Następnie Skarbnik udzieliła dalszych wyjaśnień dotyczących proponowanych zmian budżetu.  
Przed głosowaniem salę obrad opuścił Krzysztof Sałek - obecnych 14 radnych.  
Z-ca Przewodniczącego komisji budżetowej Tomasz Dziemianko poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Uwag nie było. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawiony projekt w wyniku 
którego, UCHWAŁA NR XIII/119/2015 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”.                                                                                                                             
4)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie udzielenia w 2016 roku 
pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
W uzasadnieniu poinformowała, że w związku z planowanym przez Powiat Tarnobrzeski do 
realizacji w 2016 roku zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127R ulica 
Kościuszki w Nowej Dębie w km. 1+030 - 1+584”, oraz złożonym wnioskiem o partycypację 
Gminy Nowa Dęba w kosztach jego realizacji, zgodnie z przyjętymi założeniami realizacji 
zadań powiatowych na terenie gminy, burmistrz wnosi o udzielenie powiatowi dotacji w 
kwocie 250.000,-zł. co stanowi 50% udziału własnego powiatu w realizacji tego zadania. 
Skadbnik dodała, że zadanie uzyskało dofinansowanie w 2015 roku z budżetu Gminy Nowa 
Dęba w kosztach sporządzenia dokumentacji. Następnie poinformowała o zakresie zadania, 
które obejmie:  
- wykonanie wzmocnienia istniejącej jezdni bitumicznej, 
- budowę ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie jezdni, poprzez przebudowę istniejącego 
  chodnika, 
-przebudowę skrzyżowania poprzez wzmocnienie jezdni i korektę promieni łuków, 
- przebudowę chodnika po lewej stronie jedni od km 1+395 do końca zakresu, 
- przebudowę parkingów o nawierzchni bitumicznej, 
- przebudowę elementów odwodnienia, 
- wymianę istniejących słupów oświetleniowych, 
- przebudowę istniejących zjazdów, 
- przebudowę przejść dla pieszych.  
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Skarbnik poinformowała, że zadanie planowane jest do realizacji w 2016 roku w ramach 
„Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”. 
Dodała, że wartość kosztorysowa zadania to 1.030.000,-zł, w tym dofinansowanie z budżetu 
państwa: 515.000,- zł. 
Z-ca Przewodniczącego komisji budżetowej Tomasz Dziemianko poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawiony projekt, w wyniku którego 
UCHWAŁA NR XIII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UDZIELENIA W 2016 ROKU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI 
TARNOBRZESKIEMU została podjęta przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
Na salę obrad powrócił Krzysztof Sałek – obecnych 15 radnych. 
5)   Kolejno Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wzoru deklaracji na 
podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach. Poinformowała, że zgodnie z przepisami 
ustawy z 1984 r. o podatku rolnym Rada określa w drodze uchwały wzory informacji i 
deklaracji w sprawie wymiaru podatku rolnego. Z uwagi na zmianę zapisów ustaw 
regulujących podatki lokalne, koniecznym stało się dostosowanie wzorów deklaracji i 
informacji do istniejących przepisów prawnych.                                        
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań i uwag nie było. UCHWAŁA NR XIII/121/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 
DĘBIE W SPRAWIE WZORU DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY ORAZ WZORU 
INFORMACJI O GRUNTACH została podjęta 15 głosami „za ”.    
6)    Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wzoru deklaracji na podatek 
leśny oraz wzoru informacji o lasach. 
Następnie wyjaśniła, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym Rada Gminy określa w drodze uchwały wzory informacji i deklaracji w sprawie 
wymiaru podatku leśnego. Z uwagi na zmianę zapisów ustaw regulujących podatki lokalne, 
koniecznym stało się dostosowanie wzorów deklaracji i informacji do istniejących przepisów 
prawnych. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XIII/122/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WZORU DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY ORAZ WZORU INFORMACJI O 
LASACH, została podjęta 15 głosami „za ”.    
7)  Kolejno Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały RM 
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2015.W uzasadnieniu poinformował, że zgodnie z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w określonych terminach wnoszona jest na 
rachunek gminy opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  Do dnia 
1 października 2015 r. wpłaty z tego tytułu zamknęły się kwotą 316.050,00 zł. Ponadto w 
związku z niewykorzystaniem środków finansowych na realizację niektórych zadań ujętych w  
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 zachodzi 
konieczność dokonania korekty szczegółowego podziału środków na zadania ujęte w tym 
Programie w celu racjonalnego wykorzystanie wpływających środków. Następnie przedstawił 
propozycję szczegółowego podziału środków, zgodnie z projektem uchwały. 
Ryszard Szafran Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i 
Etyki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XIII/123/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015  została podjęta przy 15 głosach „za ”.    
8) Następnie Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
nadania Tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba”.  
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Przewodniczący Kapituły opiniującej wnioski o nadanie Tytułu Wojciech Serafin, 
poinformował Radę o pracach Kapituły w sprawie o nadanie Tytułu Honorowego Obywatela 
Gminy dla Pana Kazimierza Bogacza, mieszkańca gminy Nowa Dęba w latach 1957-2011. 
Następnie burmistrz Wiesław Ordon przybliżył zasługi Pana Bogacza, który był żołnierzem 
Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej o pseudonimach „Bławat" i „Wiktor”, patriotą i 
długoletnim działaczem społecznym. Dalej burmistrz wymienił zasługi Kazimierza Bogacza w 
walce o niepodległość w okresie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu, mówił o 
działalności w dziedzinie utrwalania pamięci historycznej poprzez publikacje, spotkania z 
młodzieżą i mieszkańcami gminy oraz działalność społeczną. 
Ryszard Szafran Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i 
Etyki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Pytań nie było. UCHWAŁA NR XIII/124/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE NADANIA TYTUŁU „HONOROWY OBYWATEL GMINY NOWA DĘBA” 
została podjęta 15 głosami „za ”.    
Ad.  8. 
Wiesław Ordon przedłożył Informację Burmistrza Miasta Gminy Nowa Dęba o dokonanej 
analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2014 rok. 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Następnie Wojciech Serafin złożył informację Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej 
Dębie o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych radnych RM za 2014 rok. 
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Ad.  9. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Sekretarz Gminy poinformowała, że w okresie od 
ostatniej sesji zostały złożone przez radnych  interpelacje w sprawach: 
Marian Tomczyk – odwodnienie drogi Piasek w Cyganach, 
Stanisław Skimina – usunięcie usterek na drodze Zakanale, 
Marian Tomczyk – uzupełnienie ubytków na drogach asfaltowych powstałych podczas 
usuwania awarii wodociągu. 
Następnie Elżbieta Gil zapoznała Radę z odpowiedziami burmistrza na interpelacje. 
Ad.  10. 
W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali: 
Radny Marian Tomczyk zwrócił się do prezesa PGKiM Antoniego Kapusty w sprawie 
dotyczącej wymiany dotychczasowych umów na dostawę wody na nowe. Problem polega na 
tym, że mieszkańcy zobowiązani są do załatwienia tej sprawy w siedzibie PGKiM w Nowej 
Dębie, co stanowi dużą niedogodność dla osób starszych. Zapytał czy jest możliwość, aby 
pracownicy przedsiębiorstwa w formie dyżurów umożliwiliby załatwienie sprawy 
mieszkańcom na miejscu w sołectwie.  
Wniosek radnego poparła Marzena Chmielowiec, która również zauważyła, że jest to 
niedogodność szczególnie dla osób samotnych, bądź w trudnej sytuacji finansowej gdzie 
mieszkańcy muszą ponieść koszt dojazdu do Nowej Dęby. 
Prezes A. Kapusta odpowiedział, że taka forma bierze się z wcześniejszych negatywnych 
doświadczeń, gdzie rozdane wcześniej do podpisania umowy nie docierały do PGKiM. Dodał, 
że we wtorki przedsiębiorstwo pracuje do godz. 16 i uważa, że taka forma jest właściwa. 
Niemniej Przewodniczący Wojciech Serafin zwrócił się do prezesa o rozważenie propozycji 
radnych. 
Tomasz Dziemianko zwrócił się do burmistrza z zapytaniem dotyczącym możliwości 
zwiększenia wysokości dotacji dla przedszkola „Krasnal”. 
Przewodniczący obrad poinformował, że prezes firmy Begg zwrócił się w tej sprawie z pismem 
do Rady. Drugie pismo prezesa Begg dotyczy przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dla 
przedszkoli niepublicznych. Dodał, że pisma zostały skierowane do merytorycznych komisji 
RM.  
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Skarbnik Gminy Alicja Furgał poinformowała na temat wysokości stawek podatku rolnego i 
leśnego w 2016 roku. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 19 października 2015 r. 
przeciętna cena skupu żyta wyniosła 53,75 za 1 kwintal i w związku z tym, w 2016 roku 
podatek rolny będzie niższy. Powiedziała, że przy obliczaniu podatku rolnego na 2016 r. 
podstawą wyliczenia od 1 ha gruntów jest równowartość pieniężna 2,5 lub 5 q żyta obliczona 
według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 
podatkowy wynoszącej 53,75 zł za 1 dt. Stąd przyszłym roku stawka podatku rolnego dla 
gospodarstw rolnych wyniesie 134,37 zł od 1 ha gruntu rolnego w odniesieniu do obecnej, 
która jest na poziomie 153,43 zł od 1 ha - 2,5 q żyta. W przypadku gruntów rolnych nie 
stanowiących gospodarstw rolnych w przyszłym roku stawka wyniesie 268,75 zł (5 q żyta). 
W przypadku podatku leśnego, podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi 
powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. 
Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, 
obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 
roku poprzedzającego rok podatkowy. Wynika z tego, że w 2016 roku obowiązująca stawka 
podatku leśnego wyniesie 42,19 zł od jednego hektara lasu. Obecnie stawka ta jest niższa i 
wynosi 41,55 zł. 
Sekretarz Gminy przedłożyła informację w sprawie podmiotów w których wykonywana jest 
kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Informacja stanowi załącznik nr 
11 do protokołu. 
Ad. 10. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący obrad Wojciech Serafin ogłosił 
zamknięcie obrad XIII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 
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