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

w dniu 26 listopada 2015 r. 
 

XIV  sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1500  do godz. 1840. 
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 XIII sesji Rady Miejskiej.  
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.   
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok,  
2) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, 
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2016 roku, 
4) wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o 

nieruchomościach, 
5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2016 roku, 
6) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2015 – 

2018 z perspektywą do roku 2022, 
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych, 
8) uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2016 rok, 

9) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, 

10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, 
11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, 
12) zmian w Statucie Gminy Nowa Dęba. 

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. 15 radnych.  
Wojciech Serafin szczególnie serdecznie przywitał przybyłych zawodników sekcji badmintona 
Miejskiego Klubu Sportowego „Stal” Nowa Dęba wraz z trenerami Adamem Bunio i Antonim 
Malcharkiem.  Poinformował, że w zakończonym sezonie rozgrywkowym 2014/2015 
badmintoniści Stali startowali w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi badmintona grupa 
południowo – wschodnia, a także w krajowych i wojewódzkich turniejach klasyfikacyjnych w 
różnych kategoriach wiekowych oraz Indywidualnych Mistrzostwach Polski w różnych 
kategoriach wiekowych. Zespół Stali, jedna z najmłodszych drużyn ligowych w Polsce dzięki 
ambitnej i pełnej determinacji postawie wywalczył sobie awans do badmintonowej ekstraklasy. 
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Doceniając sukces zespołu, którego skład oparty jest wyłącznie na własnych wychowankach, 
na juniorach, juniorach młodszych i młodzikach o średniej wieku około 16 lat, przedstawiciele 
samorządu wręczyli zawodnikom upominki tj. stroje sportowe.   
Burmistrz Wiesław Ordon podkreślił, że badmintoniści z Nowej Dęby to najlepsi promotorzy 
Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz regionu tarnobrzeskiego na arenie wojewódzkiej i 
ogólnokrajowej. 
Następnie trener Adam Bunio przybliżył dokonania zespołu oraz drodze do sukcesu poprzez 
rozgrywki o mistrzostwo I ligi grupy południowo – wschodniej. Dodał, że nasza młodzież 
tworzy jeden z najmłodszych zespołów ligowych w Polsce, którego zawsze nadrzędnym celem 
było i jest będzie zajęcie miejsca gwarantującego utrzymanie się w I lidze. Głos zabrał również 
jeden z twórców zespołu trener Antoni Malcharek, który również mówił o drodze drużyny 
„Stali” do sukcesu, który w znakomitym stylu wywalczył zasłużenie wyczekiwany i 
upragniony awans do badmintonowej elity. 
W imieniu zespołu słowa podziękowania dla władz miasta wyraził jeden z zawodników. 
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 XIII sesji z 29 października 2015 r.  
Radny Tomasz Wolan wniósł o zapisanie zapytania jakie skierował do burmistrza w pkt.4 
protokołu, które dotyczyło rozbudowy fundamentów remizy OSP w Jadachach. Burmistrz 
odpowiedział, że procedura wyłonienia wykonawcy fundamentów została wdrożona, jednakże 
wykonawca w I przetargu nie został wyłoniony z powodu zbyt wysokiej ceny. Dodał, że w 
projekcie uchwały zmieniającej budżet na dzisiejszej sesji będzie wnosił o autopoprawkę w tej 
sprawie. Przewodniczący powiedział, że poprawka zostanie uwzględniona. 
Innych uwag nie zgłoszono.   
Ad.  4. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od 26 
października do 22 listopada 2015 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych związane z informacją.  
Jan Flis zapytał, jak w kontekście przetargu na dożywianie dzieci w szkołach przedstawia się 
żywienie dzieci w ZPO w osiedlu Dęba. 
Burmistrz odpowiedział, że od 1 stycznia 2016 r. posiłki dla dzieci będzie przygotowywać 
kuchnia w placówce. 
Tomasz Wolan zapytał w sprawie możliwości obniżenia kosztów związanych z rozbudową 
remizy OSP w Jadachach. Burmistrz odpowiedział, że wszelkie procedury muszą być zgodne z 
projektem technicznym, którego koszty stworzyły obecną sytuację. 
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 
przedłożonym projekcie uchwały zmieniającej budżet dokonuje się zmian zarówno po stronie 
dochodowej jak i wydatkowej budżetu. Zmiana jest związana z wprowadzeniem do budżetu 
dodatkowych środków wypracowanych przez jednostki organizacyjne gminy i koniecznością 
ich rozdysponowanie po stronie wydatkowej zgodnie z dyspozycją dyrektorów jednostek.  
W związku z możliwością przesunięcia środków z dotacji UKFiS z roku 2016 na 2015, o kwotę 
200.000,-zł z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie, 
wprowadza się do budżetu powyższą kwotę, zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, 
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równocześnie dokonując zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. W związku z rozliczaniem 
projektu PSEAP, oraz przedstawionym przez instytucję zarządzającą stanowiskiem, że podatek 
VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, zabezpieczamy środki ewentualnego zwrotu dotacji 
wraz z odsetkami w części finansowanej przez UE. Ostateczne kwoty będą znane po 
dokładnym sporządzeniu korekt deklaracji VAT za lata realizacji projektu. Środki 
zabezpieczono z obsługi długu i dodatków mieszkaniowych. 
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 XIV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2015 ROK, 
została podjęta przy 15 głosach „za”.                                                                                                                             
2)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Nowa Dęba. 
Poinformowała, że w związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Nowa Dęba 
zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, oraz zmiany kwot na realizację 
przedsięwzięcia pn. „Budowa Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie", zachodzi 
konieczność dostosowania WPF Gminy Nowa Dęba do wielkości dochodów i wydatków, wg 
stanu na 26.11.2015 roku. 
1. Dochody ogółem zwiększono w 2015 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF wg stanu 
na 30.06.2015 r. o kwotę 2.268.343,-zł w tym: 
1.1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.194.830,-zł w tym: 
- zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 109.618,-zł, 
- zwiększono dochody z subwencji oświatowej o kwotę 7.000,-zł, 
- zwiększono dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 2.084.543,-zł 
1.2. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 73.513,-zł w tym: 
- zwiększono dochody ze sprzedaży majątku -18.349,-zł, 
2. Wydatki ogółem zwiększono w 2015 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF wg stanu na 
30.06.2015 r. o kwotę 2.268.343,-zł w tym: 
2.1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.161.056,-zł 
2.2. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 107.287,-zł. 
W związku z przesunięciem środków dotacji z 2016 roku na 2015 rok o kwotę 200.000,-zł jak i 
wydatków, na realizację zadania inwestycyjnego wykazanego w wykazie przedsięwzięć, 
dokonano zmian WPF w roku 2016, zmniejszając dochody w tym majątkowe z dotacji o kwotę 
200.000,-zł, jak i wydatki majątkowe o w/w kwotę. 
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 XIV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWA DĘBA, 
została podjęta przy 15 głosach „za”. 
Na salę obrad powrócił Krzysztof Sałek – obecnych 15 radnych. 
3)    Kolejno Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości od 2016 roku. 
Uzasadniając projekt poinformowała, że ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji 
dokonała zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzając nową pozycje do 
opodatkowania, po czym udzieliła informacji w tej sprawie. Powiedziała, że przedłożony 
projekt uchwały zakłada ok. 2 % wzrost stawek w stosunku do roku 2015, który przyniesie 
przewidywany wzrost dochodów budżetu w 2016 roku ok. 180.000,-zł. oraz dodała, że 
zakładany wzrost uwzględniony został w projekcie budżetu na 2016 rok. Dalej poinformowała, 
że w latach 2014-2015 obowiązywały te same stawki podatku dla osób prawnych i fizycznych 
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prowadzących działalność gospodarczą, w latach  2011 - 2015 obowiązywały niezmienione 
stawki od budynków zajętych na cele mieszkalne oraz w 2012 - 2015 obowiązywały 
niezmienione stawki od budynków tzw. pozostałych. Radni zapoznali się z tabelarycznym 
zestawieniem stawek podatku od nieruchomości za lata 2007 - 2016 wg Ministerstwa Finansów 
i uchwał Rady Miejskiej.  
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
Janina Lubera powiedziała, iż jest przeciwna podwyższeniu stawek podatków i uważa, że nasza 
gmina nie jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania i nie należy obciążać inwestorów, lecz 
ich wspierać.Wojciech Serafin zwrócił uwagę, że stagnacja w tej kwestii nie może trwać kilka 
lat. Propozycje stawek są umiarkowane oraz uważa, że gmina musi stawiać na rozwój. 
Tomasz Wolan powiedział, że  oprócz podatków wzrastają inne opłaty, młodzi ludzie 
wyjeżdżają z gminy i dodał, że zgadza się z opinią radnej J. Lubery. 
Skarbnik A. Furgał udzieliła wyjaśnień w związku z zapytaniem Zbigniewa Karkuta 
dotyczącym różnicy pomiędzy zakładanym wzrostem dochodów z tytułu podwyższenia stawek, 
a zapisami w WPF. 
Tomasz Dziemianko także opowiedział się przeciw podwyżce stawek. Powiedział, że z jednej 
strony gmina wydaje środki na programy naprawcze źle wykonanych inwestycji gminnych, a z 
drugiej podnosi podatki. Dodał, że radni na posiedzeniu komisji dali przyzwolenie dla działań 
w kierunku utworzenia szkoły muzycznej, co spowoduje zwiększenie deficytu o kolejne 0,5 
mln.zł.  
Przewodniczący odpowiedział, że większość mieszkańców jest zadowolonych z tych 
inwestycji, a radny w imię „interesu” gminy wnosi o zwiększenie dotacji dla niepublicznego 
przedszkola.  
Radny T.Dziemianko przypomniał, że przewodniczący komisji budżetowej zobowiązał się do 
zorganizowania posiedzenia dotyczącego nieprawidłowości w realizacji inwestycji gminnych, 
radni do dzisiaj nie mają informacji na temat toczących się spraw sądowych. 
Krzysztof Sałek odpowiedział, że komisja odbędzie się po zakończeniu postępowań, na dzisiaj 
są w toku i dodał, że burmistrz na bieżąco udziela informacji w tych sprawach. Co do 
propozycji utworzenia szkoły powiedział, że dyrektor SOK ma przedłożyć biznesplan i w tej 
sprawie nie zapadły żadne wiążące decyzje. Zwrócił się jednocześnie o rzeczową i 
konstruktywną krytykę, a nie wrzucanie do dyskusji tematów medialnych. 
Wiesław Ordon zauważył, że podatki są zawsze tematem problematycznym i wywołującym 
duże emocje. Jeszcze raz podkreślił, że samorząd ma do wykonania zadania z których będzie 
rozliczany, a w minionej kadencji podatki były podwyższane dwukrotnie. Odpowiadając radnej 
J. Luberze powiedział, że w ostatnich latach powstały obiekty o powierzchni ok. 100 tys.m2   i 
Gmina Nowa Dęba może się poszczycić najwyższym rozwojem na Podkarpaciu. Powiedział, 
że kwota subwencji wyrównawczej, której gmina nie uzyskuje z tytułu nie podwyższania 
podatków jest bardzo znacząca, zwrócił uwagę na wysokie koszty pomocy socjalnej, która ma 
tendencję wzrostową oraz powiedział, że w przyjęcie uchwały będzie skutkowało dla 
mieszkańca wzrostem podatków średnio w granicach 5,-zł. 
Podsumowując dyskusję przewodniczący RM powiedział, że władza sprzyja inwestorom i 
podziękował burmistrzowi za dotychczasową politykę w tym zakresie. Następnie poddał 
projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego  UCHWAŁA NR XIV/127/2015 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK 
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD 2016 ROKU, została podjęta 8 głosami „za ” i 7 
„przeciw”.    
4)    Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wzoru deklaracji na podatek od 
nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach. 
Poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy 
określa w drodze uchwały wzory informacji i deklaracji w sprawie wymiaru podatku od 
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nieruchomości. 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 nie było. 
UCHWAŁA NR XIV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WZORU DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ WZORU 
INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH, została podjęta 15 głosami „za ”.    
5)    Kolejno Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2016 roku. Uzasadniając projekt 
poinformowała, że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa 
wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie danej gminy. 
Dodała, że od 2012 roku na terenie Gminy Nowa Dęba obowiązywały niezmienione stawki. 
Poinformowała, że przedłożony projekt uchwały nie zakłada wzrostu podatku, jedynie zmiana 
nastąpiła w §1 pkt 7, a dotyczy zmiany podziału opodatkowania autobusów ze względu na 
liczbę miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy. Stawki pozostają na dotychczasowym 
poziomie. 
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XIV/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE  
OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH OD 2016 ROKU, została podjęta przy 15 głosach „za ”.    
O godz. 1630 przewodniczący ogłosił  20 min. przerwy. 
O 1650 obrady zostały wznowione. 
6)      Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła 
projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa 
Dęba na lata 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2022. 
W uzasadnieniu poinformowała, że ustawa Prawo ochrony środowiska zobowiązała rady gmin 
do uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gmin.  Program uwzględnia wymagania 
określone w ustawie, a  w szczególności :cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, poziom 
celów długoterminowych, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne 
do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekologiczne i środki finansowe". 
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2015 – 2018 z 
perspektywą do roku 2022 zawiera wszystkie elementy wskazane wyżej i został pozytywnie 
zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego. Ponadto w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, projekt Programu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 
Rzeszowie. Zapewniono również możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko dokumentu wskazanego wyżej. 
Następnie przewodniczący obrad oddał głos projektantowi – Mariuszowi Piaseckiemu, który w 
prezentacji przybliżył radnym treść Programu. 
Andrzej Wołosz Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XIV/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NOWA 
DĘBA NA LATA 2015 – 2018 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2022, została podjęta 15 
głosami „za ”.    
7)      Kolejno Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów najmu lokali użytkowych. 
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Poinformowała, że najemcy lokali użytkowych wymienionych w projekcie uchwały zwrócili 
się o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu zajmowanych lokali, gdyż w 
najbliższym czasie wygasają obowiązujące dotychczas umowy najmu. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XIV/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW NAJMU LOKALI 
UŻYTKOWYCH, została podjęta 15 głosami „za ”.    
8)       Maria Siudem insp. ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi 
UMiG przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia rocznego Programu 
współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 
Poinformowała, że ustawa  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje 
możliwość wspierania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego w realizacji przez nie zadań własnych gminy. Wspieranie 
działalności może odbywać się w formach finansowych lub pozafinansowych, jednakże 
dopiero po uchwaleniu przez Radę Miejską "Programu współpracy Gminy Nowa Dęba 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego na 2016 rok". W ostatnich tygodniach Zespół Współpracy wypracował projekt 
Programu, który został poddany konsultacjom społecznym. W projekcie budżetu zaplanowane 
zostały środki na wsparcie finansowe zadań przewidzianych do realizacji w roku 2016. 
Ryszard Szafran Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i 
Etyki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
UCHWAŁA NR XIV/132/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NOWA DĘBA 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK, 
została podjęta 15 głosami „za ”.    
9) Renata Bal dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.        
W uzasadnieniu poinformowała, że przedłożony projekt uchwały reguluje tryb udzielania i 
rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Nowa Dęba dla prowadzonych na jej 
terenie przedszkoli niepublicznych tj. zakres danych, które powinien zawierać wniosek o 
udzielenie dotacji, podstawę jej obliczenia, termin i sposób rozliczenia, a także tryb i zakres 
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek oraz Stanisław Skimina przewodniczący 
komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu poinformowali że obie komisje na wspólnym 
posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.   
Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XIV/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
USTALENIA TRYBU UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA 
NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ TRYBU I ZAKRESU KONTROLI 
PRAWIDŁOWOŚCI ICH POBRANIA I WYKORZYSTYWANIA została podjęta przy 13 
głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”. 
10)       Janusz Szymański insp. d.s. gospodarki nieruchomościami UMiG przedstawił projekt 
uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu. 
Poinformował, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej 
umowy najmu budynku „Recepcji” znajdującego się na terenie Ośrodka „Nad Zalewem” przy 
ul. Kościuszki w Nowej Dębie dla P.P.H.U. „Nicol” z siedzibą w Nowej Dębie. 
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Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było.  
UCHWAŁA NR XIV/134/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIEWYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU, 
została podjęta 14 głosami „za ”.  Przed głosowaniem obrady opuścił Zbigniew Karkut – 
obecnych 14 radnych. 
11)      Następnie Janusz Szymański przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. 
Poinformował, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony 
kolejnych umów dzierżawy, dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości nr ewid. 241/2 
o powierzchni 0,1157 ha, położonej w Nowej Dębie z przeznaczeniem pod uprawę owoców i 
warzyw. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XIV/135/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW DZIERŻAWY została 
podjęta przy 14 głosach „za ”.   
12)  Barbara Sudoł kierownik ref. Organizacyjnego przedstawiła projekt uchwały w sprawie  
zmian w Statucie Gminy Nowa Dęba. 
Uzasadniając projekt poinformowała, że 6 września 2014 r. weszła w życie ustawa o petycjach, 
co powoduje konieczność uregulowania kwestii rozpatrywania petycji w Statucie Gminy Nowa 
Dęba. Ponadto w Statucie uregulowano kwestie dot. konsultacji społecznych. 
Ryszard Szafran Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i 
Etyki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Pytań nie było. UCHWAŁA NR XIV/136/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W  
ZMIAN W STATUCIE GMINY NOWA DĘBA, została podjęta 14 głosami „za ”.   
Ad.  7. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Sekretarz Gminy poinformowała, że w okresie od 
ostatniej sesji została złożona przez radnego Tomasza Gazdę interpelacja w sprawie czynszu w 
budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 106. 
Następnie Elżbieta Gil zapoznała Radę z odpowiedzią burmistrza na interpelację. 
Ad.  8. 
W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali: 
Radna Marzena Chmielowiec przytoczyła treść swojej interpelacji z kwietnia br. i powiedziała, 
że do dnia dzisiejszego nie wykonano czyszczenia rowu na Kolnicy w Chmielowie. 
Burmistrz odpowiedział, że przekaże sprawę sołtysowi, który dysponuje pracownikami z robót 
interwencyjnych. 
Burmistrz ustosunkował się również do wniosku radnej dotyczącego wykonania prac na posesji 
p. Rolka oraz wycinki drze w pasie drogowym.  
Jan Flis poruszył sprawę stanu technicznego parkingu przy ul. Kościuszki przy pawilonie RTV 
i złotnika. Burmistrz odpowiedział, że TSM na dzień dzisiejszy nie zamierza przekazać gminie 
tego terenu, a gmina nie może inwestować na nie swoim gruncie. 
Przewodniczący Wojciech Serafin poinformował, że w terminie przewidzianym przepisami do 
Rady Miejskiej wpłynął projekt budżetu Gminy na 2016 rok. 
Krzysztof Sałek zapowiedział, że 3 grudnia br. w Samorządowym Ośrodku Kultury odbędzie 
się posiedzenie komisji budżetowej z udziałem zaproszonych;  Rady Seniorów i Młodzieżowej 
Rady Miejskiej. Jednocześnie do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali wszyscy radni RM. 
Przewodniczący RM zapowiedział termin kolejnej sesji RM na 30 grudnia 2015 r. 
Ad. 9. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący obrad Wojciech Serafin ogłosił 
zamknięcie obrad XIV sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 
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PRZEWODNICZĄCY RADY 
                                                                                                           Wojciech Serafin 
Protokół sporządziła                                                                                           
Elżbieta Goclan                                                                          


