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

w dniu 30 grudnia 2015 r. 
 

XV  sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy 
Nowa Dęba i trwała od godz. 1500  do godz. 1630. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do 
protokołu.  Radna nieobecna – Janina Lubera. 
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. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
4. Zapytania i wnioski mieszkańców.   
5. Podjęcie uchwał w sprawach:  
1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok, 
2) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystywania, 

4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, 
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 
7) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2015, 
8) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2016, 
9) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Wolne wnioski i informacje. 
8. Zamknięcie obrad. 

 
Ad.  1.  
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin, który powitał 
wszystkich zebranych oraz osoby uczestniczące w obradach, a następnie  stwierdził wymaganą 
liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał tj. 14 radnych.  
Ad.  2. 
Następnie Przewodniczący 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. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od 24 
listopada do 23 grudnia 2015 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych związane z informacją a 
dotyczące; 
- sprzedaży działki przy Ochronce w Chmielowie, 
- komisji odbiorowej robót oraz przeglądów gwarancyjnych inwestycji, 
- rozwiązania z TSM umowy wieczystego użytkowania terenów pod drogami na osiedlu Północ. 
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Ad.  4. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców nikt nie zabrał głosu. 
Ad.  5  .  
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 dokonuje się zmian zarówno po stronie dochodowej jak i 
wydatkowej budżetu. Wprowadzone zostają do budżetu dodatkowe środki wypracowane przez 
jednostki organizacyjne gminy i rozdysponowuje się je po stronie wydatkowej, zgodnie z 
dyspozycją dyrektorów jednostek. Po stronie wydatkowej dokonuje się zmiany przeznaczenia 
środków funduszu sołectwa Jadachy oraz środków uzyskanych ze sprzedaży działki zgodnie z 
podjętymi uchwałami sołectwa. 
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 XV/137/2015 RADY MIEJSKIEJ 
W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA 
DĘBA NA 2015 ROK, została podjęta przy 14 głosach „za”.                                                                                                                             
2)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Poinformowała, że zadanie wymienione w 
planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 zostało 
ujęte w budżecie gminy do realizacji na rok 2015. Dalej poinformowała, że na jego realizację 
została zawarta umowa, jednakże w trakcie projektowania drogi okazało się, że stan prawny 
działek jest nieuregulowany, co wymaga dodatkowych działań Starostwa Powiatowego. Ponadto 
w końcowej fazie opracowania zwiększony został początkowy zakres obszarowy w celu 
przejęcia na własność przez Gminę Nowa Dęba i uregulowania stanu prawnego działki 
ewidencyjnej istniejącej już ulicy Drozdowskiej. 
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XV/138/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
USTALENIA WYKAZU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 
ROKU BUDŻETOWEGO została podjęta przy 14 głosach „za”. 
3)    Kolejno Elżbieta Gil przedstawiła projekt uchwały RM zmieniająca uchwałę 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 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie Uchwały RM w 
Nowej Dębie Nr XIV/133/2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystywania w związku z czym, zgodnie ze wskazaniem organu nadzoru należy dokonać 
zmiany w uchwale poprzez skreślenie w § 3 ust. 5. 
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 
poinformował, że komisja również wydała opinię pozytywną do projektu uchwały.  
Pytań nie było. UCHWAŁA NR XV/139/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE USTALENIA TRYBU UDZIELANIA I 
ROZLICZANIA DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ TRYBU I 
ZAKRESU KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ICH POBRANIA I 
WYKORZYSTYWANIA została podjęta przy 14 głosach „za ”.    
4)    Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 
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Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na najem na okres trzech lat zajmowanego 
lokalu użytkowego w budynku nr 4 przy ulicy Jana Pawła II w Nowej Dębie na potrzeby 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PROF-MED”. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XV/140/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU LOKALU 
UŻYTKOWEGO, została podjęta 14 głosami „za ”.    
5)    Janusz Szymański insp.ds. gospodarki nieruchomościami UMiG przedstawił projekt 
uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 
Poinformował, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej 
umowy dzierżawy części działki położonej w Nowej Dębie dla ZM Dezamet S.A. z siedzibą w 
Nowej Dębie z przeznaczeniem na ustawienie tablicy reklamowej. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XV/141/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY, została 
podjęta przy 14 głosach „za ”.    
6)      Kolejno Janusz Szymański przedstawił projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości. 
W uzasadnieniu poinformował, że współwłaściciele działki nr 815/7 o pow. 0,2620 ha położonej 
w Nowej Dębie – obręb Dęba wystąpili do gminy o wykup przedmiotowej działki. Część w/w 
działki została zajęta pod wał zalewu, a jej wykup przez gminę pozwoli uregulować stan prawny 
gruntu zajętego pod zalew. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XV/142/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI została podjęta jednogłośnie  
14 „za ”.    
7)      Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2015. Poinformował, że w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na realizację 
niektórych zadań ujętych w Programie na 2015 rok zachodzi konieczność dokonania korekty 
szczegółowego podziału środków finansowych na zadania ujęte w Programie. Dodał, że zmiana  
ma na celu racjonalne wykorzystanie tych środków, po czym powiedział, że niewykorzystane 
środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację podstawowej nauki pływania, gdzie 
zaplanowana kwota okazała się w ostatecznym rozliczeniu niewystarczająca. 
Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
W wyniku dyskusji nad projektem uchwały, radni wnieśli o przedstawienie na kolejnej sesji 
analizy kosztów realizacji podstawowej nauki pływania. Ponadto uważają, iż koszty powinny 
być liczone od grupy, a nie od dziecka oraz oczekują usprawnienia zasad rozliczania tych 
kosztów. 
UCHWAŁA NR XV/143/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 została podjęta 14 głosami „za ”.    
8)       Następnie Komendant SM przedstawił projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, 
Poinformował, że Program opracowany został w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a realizacja zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania 
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problemów alkoholowych prowadzona będzie zgodnie z priorytetami określonymi w załączniku 
do  uchwały.  Następnie poinformował nt propozycji podziału środków na realizację Programu 
na realizację którego ogółem przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 285.000,- zł. 
Ryszard Szafran Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 została podjęta 14 głosami „za ”.    
9) Kolejno  Mieczysław Nalepa przedstawił projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 
Poinformował, że Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu 
o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Z ustawy  wynika między innymi, że przeciwdziałanie 
narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, 
oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, natomiast  realizacja zadań prowadzona będzie 
zgodnie z priorytetami określonymi w załączniku do uchwały. Na realizację Programu 
rozdysponowane zostały środki w wysokości 15.000,- zł. 
Ryszard Szafran Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 
ROK 2016 została podjęta jednogłośnie, 14 głosów „za”. 
Ad.  7. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Sekretarz Gminy poinformowała, że w okresie od 
ostatniej sesji została złożona przez radnych: 
 Stanisława Skiminę w sprawie usunięcia szkód po budowie sieci internetowej, 
 w sprawie zaprojektowania i wykonania ciągów pieszych do przystanków na DK 9 w 

Chmielowie, 
 Mariana Tomczyka w sprawie progu zwalniającego na drodze gminnej w Cyganach. 

Następnie Elżbieta Gil zapoznała Radę z odpowiedziami burmistrza na interpelacje. 
Ad.  8. 
W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali: 
Stanisław Skimina zwrócił się o informację dla komisji oświaty nt ilości dzieci objętych nauką 
pływania oraz ilości faktycznie korzystających z zajęć. Komisja zajmie się tą sprawą w styczniu 
2016. 
Jan Flis zwrócił się z zapytaniem w sprawie bezdomnego, który przebywa w różnych rejonach 
miasta w stanie po spożyciu alkoholu. 
Burmistrz poinformował o działaniach podejmowanych względem osób bezdomnych, który jest 
7 na terenie miasta o raz 4 na terenem gminy. Wszystkim będących w takiej sytuacji 
proponowana jest pomoc i możliwość znalezienia miejsca w noclegowni. 
Tomasz Wolan zaproponował, aby pisma wpływające do rady były przesyłane rannym przez  
E-sesję. Przewodniczący odpowiedział, że po uzyskaniu opinii prawnej. 
Stanisław Skimina zapytał w sprawie możliwości wykorzystania skazanych do prac na terenie 
Chmielowa w 2016r. 
Burmistrz odpowiedział radnemu, że czynione są starania w tej sprawie. 
Marian Tomczyk zapytał w sprawie wycinki drzew w rejonie osadnika w Cyganach. 
Burmistrz udzieli odpowiedzi pisemnie, po rozeznaniu sprawy. 
W zawiązku z zapytaniem Andrzeja Wołosza  burmistrz poinformował, że w drugiej połowie 
2016 r. Gmina Nowa Dęba planuje złożyć wniosek o dofinansowanie „projektu parasolowego” 
realizowanego w ramach działania „Odnawialne Źródła Energii”, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt polegał będzie na 
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dofinansowaniu, ze środków RPO WP na lata 2014-2020, wykonania mikroinstalacji OZE - 
fotowoltaicznych, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu Gminy. Energia 
wytworzona w mikroinstalacji powinna być zużywana na własne potrzeby gospodarstw 
domowych, a tylko jej niewykorzystana część może być wprowadzona do sieci 
elektroenergetycznej. Dodał, że więcej informacji zamieszczonych jest na stronie internetowej 
gminy. 
Jan Flis zwrócił się w sprawie wyjaśnienia stanu prawnego działki między ulicami Orkana i 
Sienkiewicza w osiedlu Dęba. 
Burmistrz podziękował radnemu Stanisławowi Skiminie za włączenie się do programu 
wspierającego studentów i zachęcił pozostałych radnych do włączenia się do grupy sponsorskiej.  
Przewodniczący RM zapowiedział termin sesji budżetowej RM na 28 stycznia 2016 r. w 
Samorządowym Ośrodku Kultury. 
Przewodniczący złożył również wszystkim życzenia Noworoczne oraz zaprosił do udziału w 
spotkaniu 5 stycznia. 
Ad. 9. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący obrad Wojciech Serafin ogłosił 
zamknięcie obrad XV sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 
                                                                                              
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
                                                                                                           Wojciech Serafin 
Protokół sporządziła                                                                                           
Elżbieta Goclan                                                                          


