
  P R O T O K Ó Ł  Nr XVI/2016 
z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 28 stycznia 2016 r. 
 
 
 XVI sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Nowej Dębie i trwała od godz. 1500  do godz. 1900. 
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: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, 
2) Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2016, 
3) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie  

(zakup komputerów), 
4) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie  

(remont budynku) ,   
5) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – zakup 

aparatury i sprzętu medycznego, 
6) udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (projekt - ul. T. 

Kościuszki), 
7) udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (projekt - zatoki 

ul. J. Pawła II), 
8) udzielenia w 2016 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (projekt - deptak 

Chmielów), 
9) udzielenia w 2016 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (deptak Rozalin), 
10) zaciągnięcia w 2016 roku kredytu długoterminowego, 
11) udzielenia poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie na realizację projektu 
"Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków 
sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba–etap I, 

12) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

5.  Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji Rady Miejskiej.  
6.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z działalności w 2015 roku. 
8.  Interpelacje i zapytania radnych. 
9.  Wolne wnioski i informacje. 
10.Zamknięcie obrad. 
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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 obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał, czy są 
uwagi do porządku obrad. 
Wniosków nie zgłoszono, obrady sesji przebiegały według przedstawionego programu. 
Ad.  3. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrał Marcin Zawada sołtys sołectwa 
Cygany, który odczytał treść Sprzeciwu Samorządu Mieszkańców sołectwa Cygany wniesionego 
na odmowę przez Burmistrza MiG Nowa Dęba realizacji uchwały zebrania wiejskiego Nr 
13/2015 z 22 listopada 2015 r.  
Następnie głos zabrał Kazimierz Tomczyk prezes Klubu Sportowego Cygany, który poparł 
stanowisko sołtysa sołectwa Cygany w sprawie dzierżawy działek mienia gminnego nr 1384/71 i 
1384/72 dla KS Cygany, zwrócił się jednocześnie o pozytywne rozpatrzenie przez Radę 
wniesionego sprzeciwu. 
Przewodniczący Wojciech Serafin poinformował, że Rada w pkt. 9 porządku obrad zajmie 
stanowisko w przedstawionej sprawie. 
Ad.  4. 
Podjęcie uchwał:  
1)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Nowa Dęba. W ramach objaśnień poinformowała, że Wieloletnią Prognozę 
Finansową Gminy Nowa Dęba na lata 2016-2025 opracowano na podstawie materiałów 
dotyczących wykonania budżetu gminy Nowa Dęba za lata 2013 - 2014 oraz planu za 9 miesięcy 
2015 r. Planując kwoty dochodów i wydatków na lata od 2017 za podstawę przyjęto wytyczne 
Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych, a przede wszystkim prognozę 
kształtowania się indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2017 - 2025 
publikowaną przez Ministra Finansów. W WPF na lata 2016 - 2025 przyjęto wielkości wzrostu 
od 1 do 2% ogólnych kwot dochodów i wydatków. Rok 2025 jest to okres ostatecznej spłaty 
zaciągniętego długu. Wielkości wykazane w 2016 roku są zgodne z projektem uchwały 
budżetowej na 2016 rok. Następnie A. Furgał poinformowała, że zaplanowane dochody w 
kwocie 53.494.184,-zł, stanowią kwotę bazową do osiągnięcia dochodów w latach 2017 - 2025. 
Średnio dochody budżetowe w stosunku do planu 2016 r. rosną ok. 2% w każdym roku 
budżetowym. Dalej poinformowała nt wydatków budżetowych w 2016 roku, które zaplanowano 
na kwotę 52.838.313,-zł. W kolejnych latach wydatki rosną średnio od 1-2% w każdym roku 
budżetowym. Następnie omówiła szczegółowo dochody oraz wydatki budżetu. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XVI/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWA DĘBA 
została przyjęta przy 14 głosach „za”. 
2)   a) Skarbnik Gminy A. Furgał przedstawiła projekt uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba 
na rok 2016. W ramach objaśnień do projektu uchwały budżetowej przedstawiła plan budżetu 
gminy oraz źródła danych w oparciu o które opracowany został projekt planu dochodów gminy. 
Poinformowała, że planowane dochody budżetu gminy na 2016 rok wynoszą 53.494.183,-zł.  
do projektu budżetu ujęto następujące dane: 
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.828.949,-zł. 
- część oświatową subwencji ogólnej 10.065.822,-zł.  
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 820.140,-zł. 
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- część równoważącą subwencji ogólnej 516.954,-zł. 
Ponadto do budżetu przyjęto część rekompensującą subwencji ogólnej w kwocie 439.616,-zł, z 
tytułu ulg firm działających na terenie TSSE w podatku od nieruchomości. Dochody te stanowią 
22,14% planowanych dochodów ogółem. Dalej poinformowała o pozostałych danych będących 
podstawą planu budżetu stanowiących dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej – ogółem 5.789.260,-zł., co stanowi 10,82% planowanych dochodów 
ogółem. Dotacje na realizację zadań własnych Gminy 1.461.470,-zł (2,73% planowanych 
dochodów ogółem) oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych 1.004.900,-zł (1,88% planowanych dochodów ogółem). Plan określa również 
dochody jednostek organizacyjnych gminy ogółem 1.228.700,-zł. które stanowią one 2,3% 
planowanych dochodów. Pozostałe dochody w tym, podatki i opłaty lokalne oraz dochody z 
mienia komunalnego w kwocie 23.338.300,-zł stanowią 43,63% planowanych dochodów 
ogółem.  
Następnie Alicja Furgał przedstawiła planowane wydatki budżetu gminy na 2016 rok, które 
wynoszą 52.838.313,-zł i są niższe od planowanych dochodów o kwotę 655.870,-zł.  
Poinformowała, że w budżecie zabezpieczono środki związane z realizacją zadań ustawowych 
gminy, w pierwszej kolejności na realizację statutowych zadań gminy, w tym utrzymanie 
jednostek organizacyjnych gminy takich jak: 
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3.392.740,-zł. 
- Środowiskowego Domu Samopomocy 585.360,-zł w całości finansowany z budżetu państwa, 
- Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2.931.950,-zł, w całości finansowany z budżetu 
  gminy, 
- placówek oświatowych - 17.281.114,-zł. w tym środki subwencji oświatowej - 10.065.822,-zł    
  oraz środki z dotacji celowej na dzieci w przedszkolach i dochodów własnych - 980.760,-zł), 
- żłobka miejskiego - 460.000,-zł 
- Urzędu Miasta i Gminy - pozostałe zadania w kwocie 28.187.077,-zł. w tym realizacja zadań 
inwestycyjnych na kwotę 4.931.420,-zł.  tj. 9,33% planowanych wydatków.    
Dalej Skarbnik przedstawiła zestawienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 
2016 roku. Powiedziała, że budżet gminy na 2016 rok jest budżetem z nadwyżką w kwocie 
655.870,- przeznaczoną częściowo na spłatę rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i 
pożyczek. 
b)   Następnie Krzysztof Sałek przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że zgodnie z 
trybem prac nad projektem budżetu, wszystkie komisje stałe odbyły posiedzenia, podczas 
których sformułowały opinie oraz wnioski o projekcie uchwały budżetowej. Poinformował, że 
Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2016 została pozytywnie zaopiniowana przez 
wszystkie komisje stałe RM. Następnie przedstawił stanowisko Komisji Budżetowej w sprawie 
projektu budżetu Gminy Nowa Dęba na 2016 rok.  
c)  Skarbnik Gminy zapoznała Radę z Uchwałą Nr XVI/231/2015 Składu Orzekającego RIO w 
Rzeszowie z 4 grudnia 2015 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2016 rok. Skarbnik dodała, że RIO pozytywnie zaopiniowało 
projekt budżetu gminy. Następnie Alicja Furgał przedstawiła Uchwałę Nr XVI/232/2015 Składu 
Orzekającego RIO w Rzeszowie z 4 grudnia 2015 w sprawie opinii o projekcie uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy przedstawionym wraz z projektem uchwały 
budżetowej gminy Nowa Dęba na 2016. Powiedziała, że projekt powyższej prognozy został 
zaopiniowany pozytywnie.  
d)    W dyskusji nad projektem uchwały budżetowej głos zabrali; 
Tomasz Wolan powiedział, że pierwotnie przedłożony projekt budżetu na 2016 rok był do 
przyjęcia. Jednakże wersja po przyjętej przez komisje budżetową zmianie jest bulwersująca dla 
mieszkańców sołectwa Jadachy. W nawiązaniu do budżetu roku poprzedniego przypomniał, że 
nie zostały zrealizowane zaplanowane zamierzenia, do dnia dzisiejszego nie zostały wykonane 
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fundamenty pod remizę OSP. W swojej wypowiedzi radny wskazał na nie wykonany 100  m. 
odcinek drogi, na braki w remontach i oświetlaniu dróg w sołectwie oraz nie wykonanie progu 
zwalniającego o który wnioskował. Dodał, że zebranie wiejskie przeznaczyło środki funduszu 
sołeckiego wcześniej na fundamenty remizy, a następnie zostały przesunięte na odwodnienie 
drogi Podleśnictwo i żadne z zadań nie zostało zrealizowane. Z kwoty 252 tys.zł. po zmianach 
pozostało 80 tys. Zwrócił uwagę, że wniosek radnych z osiedla Dęba znalazł akceptację komisji 
w przeciwieństwie do wniosku dotyczącego Jadachów. 
Do uwag Tomasza Wolana ustosunkował się Wojciech Serafin, który stwierdził, że środki które 
pozostały są wystarczające na wykonanie fundamentów pod remizą OSP. Budowa mostu w 
osiedlu Dęba jest inwestycją długo oczekiwaną przez mieszkańców oraz podyktowaną 
względami bezpieczeństwa użytkowników drogi. Dalej powiedział, iż oczekuje współpracy w 
Radzie oraz zrównoważonych decyzji. 
Marian Tomczyk wyraził nadzieję, że w 2016 roku zostaną wykonane również zadania, które nie 
zostały ujęte w budżecie. Zwrócił się o przeznaczenie środków zaoszczędzonych na przestrzeni 
roku np. po przetargach na wykonanie dywaników asfaltowych na drogach gminnych, wskazując 
szczególnie na drogi w Cyganach. 
Następnie Skarbnik Gminy wniosła o przyjęcie poprawki w § 4 uchwały budżetowej, gdzie 
określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 4.400.000,- 
poprzez zmianę na kwotę – 4.450.000,- zł. 
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie 
zgłoszoną poprawkę, która została przyjęta pra 14 głosach „za”. Następnie w głosowaniu 
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWA DĘBA NA 2016 ROK NR XVI/147/2016 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE została podjęta przy 13 głosach „za” i 1 
„wstrzymującym się. 
Przewodniczący Wojciech Serafin złożył podziękowania Skarbnikowi Gminy, Burmistrzowi, 
pracownikom urzędu oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach nad budżetem, a następnie 
życzył pomyślnej jego realizacji. 
O  godz. 16 30 Przewodniczący ogłosił 30 min. przerwy w obradach. 
O  godz. 17 00 obrady zostały wznowione. 
Obrady opuścił radny Ryszard szafran – obecnych 13 radnych. 
3)   Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały RM w sprawie 
przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 
Poinformował, że projekt dotyczy udzielenia wsparcia finansowego w kwocie 7 000 zł. na zakup 
nowego wyposażenia Komisariatu Policji w Nowej Dębie, na które składać się będą dwa 
komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Nadmienił, że w latach ubiegłych środki 
finansowe w tej samej wysokości RM przeznaczała na zakup paliwa do służbowych pojazdów 
Policji będących na wyposażeniu Komisariatu Policji w Nowej Dębie.  W bieżącym roku 
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie nie zapewnia finansowania zakupu nowego sprzętu 
komputerowego, który jest niezbędny do sprawnej pracy Komisariatu. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XVI/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA KOMENDY 
WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE została przyjęta przy 13 głosach „za”. 
4)   Kolejno Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania 
środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.  
Przedstawiając uzasadnienie poinformował, że Komendant Komendy Wojewódzkiej Policji 
zwrócił się z prośbą o dofinansowanie remontu generalnego siedziby Policji w Nowej Dębie. 
Dodał, że jest to pierwszy etap remontu Komisariatu Policji, który swoim zakresem obejmie 
docieplenie elewacji budynku, zadaszenie nad wejściem głównym tworzące portal wejściowy z 



5 
 

logo Policji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wymianę rynien, 
rur spustowych oraz obróbki blacharskie. Ponadto dokonana zostanie wymiana pozostałej części 
stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Całość prac remontowych, które zostaną wykonane w I 
etapie wyceniona została na kwotę 241 700 zł. Proponuje się, aby Gmina Nowa Dęba 
partycypowała w procesie realizacji tego zadania w wymiarze finansowym 50/50.  
Burmistrz zwrócił się o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w § 1, gdzie przekazuje się 
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w 2016 r. środki finansowe z budżetu gminy 
Nowa Dęba w kwocie 120 000 zł. Burmistrz wniósł o przyjęcie zapisu do kwoty 120 000 zł. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Autopoprawka burmistrza została przyjęta w głosowaniu 13 
głosami „za”. Innych uwag nie było. UCHWAŁA NR XVI/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W 
NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA 
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE została podjęta przy 13 głosach 
„za”. 
5)   Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – zakup aparatury i sprzętu 
medycznego. Następnie poinformowała, że  SPZ ZOZ w Nowej Dębie wystąpił z wnioskiem o 
udzieleniu przez Gminę Nowa Dęba dotacji na zakupy inwestycyjne. Dodała, że  taką możliwość 
przewidują przepisy ustawy o działalności leczniczej. Kontynuując dotychczasową pomoc dla 
szpitala w Nowej Dębie, proponuje się udzielenie w br. wsparcia w wysokości 120.000,- zł. na  
zakup ambulansu specjalistycznego na oddział Pomocy Doraźnej. Szacunkowa wartość zakupu 
ambulansu z wyposażeniem wynosi ok. 360.000,-zł, w tym wyposażenie niezbędne w respirator 
transportowy, defibrylator z możliwością transmisji danych, pompę infuzyjna, ssak elektryczny, 
nosze transportowe, krzesło kardiologiczne. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt.  Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XVI/150/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ DLA SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE NA ZAKUPY 
INWESTYCYJNE – ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO została podjęta 
12 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
6)  Witold Bal insp.ds. zarządzania energią UMiG przedstawił projekt uchwały w sprawie 
udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
W uzasadnieniu poinformował, że Rada Miejska podczas sesji 29 stycznia 2015 r. podjęła 
uchwałę w sprawie udzielenia w 2015 r. Powiatowi Tarnobrzeskiemu pomocy finansowej do 
wysokości 79 000 zł z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1 127 R – ulica 
Kościuszki w Nowej Dębie - etap I dokumentacja techniczna." Uchwała ta jednakże nie mogła 
zostać zrealizowana w związku z trwającą procedurą przygotowania dokumentacji technicznej 
wraz z wymaganymi decyzjami. Powiat Tarnobrzeski pismem z dnia 19 grudnia 2015 r. zwrócił 
się do Gminy Nowa Dęba z prośbą o zabezpieczenie w budżecie na rok 2016 środków w 
wysokości 66 420 zł. pozwalających na sfinansowanie tego zadania w bieżącym roku, w 
związku z aneksowaniem umowy z wykonawcą projektu. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XVI/151/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE UDZIELENIA W 2016 ROKU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI 
TARNOBRZESKIEMU została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”. 
7)  Witold Bal insp.ds. zarządzania energią UMiG przedstawił projekt uchwały w sprawie 
udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
W uzasadnieniu poinformował, że w trakcie prac nad projektem budżetu komisja budżetowa 
złożyła wniosek o wprowadzenie do budżetu zadania dotyczącego wykonania projektu zatok 
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postojowych przy ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. 
Kościuszki. Realizacja zadania podyktowana jest przede wszystkim bezpieczeństwem 
użytkowników ruchu drogowego, zarówno pieszych  jak i kierowców poruszających się ulicą 
Jana Pawła II. Uznając w pełni zasadność wniosku Gmina wykona dokumentację techniczną na 
budowę zatok, a podejmując uchwałę, udzieli Powiatowi Tarnobrzeskiemu pomocy finansowej 
w realizacji zadania należącego do jego właściwości. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XVI/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE UDZIELENIA W 2016 ROKU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI 
TARNOBRZESKIEMU została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”. 
8)  Następnie Witold Bal przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku 
pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
W uzasadnieniu poinformował, że komisja budżetowa złożyła wniosek o wprowadzenie do 
budżetu zadania dotyczącego wykonania projektu na „Budowę deptaka pieszego w pasie drogi 
powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów”. Realizacja zadania podyktowana 
jest bezpieczeństwem użytkowników drogi, przy której zlokalizowana jest szkoła, kościół, stacja 
kolejowa. Gmina wykona dokumentację techniczną na budowę deptaka, co pozwoli na 
udzielenie Powiatowi Tarnobrzeskiemu pomocy rzeczowej w wykonaniu zadania należącego do 
właściwości powiatu. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 
Tomasz Gazda poinformował, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XVI/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE UDZIELENIA W 2016 ROKU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI 
TARNOBRZESKIEMU została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”. 
9)  Witold Bal insp.ds. zarządzania energią UMiG przedstawił projekt uchwały w sprawie 
udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
W uzasadnieniu poinformował, że komisja budżetowa złożyła wniosek o kontynuację budowy 
deptaka pieszego w miejscowości Rozalin w pasie drogi powiatowej nr 1 117 R relacji 
Tarnowska Wola - Wola Baranowska. Przyjęcie przez Gminę do realizacji w 2016 r. tego 
zadania pozwoli na wykonanie części pozostałego do wykonania fragmentu deptaka w kierunku 
Kaczaków. Zadanie prowadzone jest w porozumieniu i z udziałem Powiatu Tarnobrzeskiego od 
kilku lat. Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i 
Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. W dyskusji nad projektem uchwały Tomasz Wolan ponownie wyraził swoje zdanie na 
temat sposobu zgłoszenia tego wniosku do projektu budżetu gminy. Radny uważa, że Krzysztof 
Sałek zawnioskował kosztem funduszu sołeckiego sołectwa Jadachy. W odpowiedzi Krzysztof 
Sałek stwierdził, że radny wprowadza opinię publiczną w błąd, gdyż środki funduszu sołeckiego 
nadal pozostają do dyspozycji sołectwa Jadachy, po czym wyjaśnił na jakiej zasadzie odbyło się 
przeniesienie środków w wys. 52.000,-zł. z Dz. 010, Rozdz.01008 par.6050 z remontu drogi 
wewnętrznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pobocza tej drogi do 
prawego dopływu rz. Przyrwa w miejscowości Jadachy i przeznaczenie do Dz. 600, 
Rozdz.60014 par.6050 na kontynuację budowy deptaka w Rozalinie. Przypomniał o wspieraniu i 
oddawaniu swego głosu za wieloma zadaniami realizowanymi dla społeczności Jadachów. 
Wyjaśnił, że wniosek został zgłoszony prawidłowo, przy spełnieniu warunków określonych 
przepisami i przyjęty w głosowaniu. Dodał, że dokończeniu budowy deptaka jest zadaniem 
priorytetowym dla mieszkańców Rozalina. 
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Tomasz Wolan powiedział, że wyjaśnienia oraz taka forma pracy nad sprawami gminy jest 
niewłaściwa. 
Przewodniczący Rady podsumowując powiedział, że Rada stanowi kolektyw i podejmowane 
działania powinny wynikać z właściwej współpracy.  
UCHWAŁA NR XVI/154/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UDZIELENIA W 2016 ROKU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI 
TARNOBRZESKIEMU została podjęta przy 10 głosach „za”, 1 „przeciw” i 3 
„wstrzymujących się”. 
10)    Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2016 
roku kredytu długoterminowego. W uzasadnieniu poinformowała, że w celu prawidłowej 
realizacji budżetu, burmistrz wnosi o zaciągnięcie kredytu na częściową kwotę planowanych w 
budżecie spłat rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dodała, że ogółem do spłaty w 
2016 roku wg podpisanych umów jest kwota 3.105.870,-zł, przy czym kwota 655.870,-zł będzie 
spłacana z dochodów gminy. Zaciągnięcie planowanego kredytu nastąpi z chwilą uzyskania 
pozytywnej opinii RIO w Rzeszowie o możliwości jego spłaty oraz po wyborze banku w trybie 
ustawy prawo zamówień publicznych. Uruchomienie kredytu nastąpi tylko wtedy, gdy zaistnieje 
taka konieczność. Dodała też, że planowane raty spłat w/w kredytu ujęte są w WPF Gminy 
Nowa Dęba na lata 2016 - 2025.  
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Radny Tomasz Wolan zapytał z czego wynikają różnice w wysokości kwot rat zaplanowanych 
do spłaty. Alicja udzieliła wyjaśnień w związku z zapytaniem. Na obrady powrócił Ryszard 
Szafran – obecnych 14 radnych. Innych pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XVI/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZACIĄGNIĘCIA W 2016 ROKU KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO została przyjęta 
przy 14 głosach „za”. 
11)    Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia 
spłaty kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w Nowej Dębie na realizację projektu "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w 
Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja 
sieci na terenie Gminy Nowa Dęba–etap I. W uzasadnieniu do projektu poinformowała, że PGK 
i M Sp. z o.o. w Nowej Dębie zrealizowało przedsięwzięcie  na które uzyskało dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej. Jednakże na wkład własny do projektu Spółka zaciągnęła kredyt 
w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie. Jednym z warunków uzyskania 
kredytu było wsparcie ze strony Gminy polegające na tym, że w sytuacji, gdy Spółka będzie 
wykazywać stratę, to Gmina zobowiązuje się jako jego zabezpieczenie udzielić poręczenia. 
W roku 2014 Spółka poniosła stratę w kwocie 184 442,29 zł, w związku z tym Bank uruchomił 
procedurę realizacji umowy wsparcia i wystąpił do Gminy o zabezpieczenie spłat udzielonego 
kredytu Spółce w formie poręczenia. Podstawą podjęcia przedmiotowej uchwały jest określenie 
w uchwale budżetowej Gminy Nowa Dęba na 2016 rok łącznej kwoty udzielonych poręczeń, a 
także określenie kwot wydatków przypadających do spłaty w danym roku zgodnie z zawartą 
umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Nowa Dęba. 
Dodała, że w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba, 
wykazane są kwoty przypadające do spłaty na czas trwania umowy poręczenia. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie udzielił burmistrz 
Wiesław Ordon. Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XVI/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UDZIELENIA PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU ZACIĄGNIĘTEGO PRZEZ 
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z 
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O.O. W NOWEJ DĘBIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU "MODERNIZACJA STACJI 
UZDATNIANIA WODY W NOWEJ DĘBIE, WYMIANA WYBRANYCH ODCINKÓW 
SIECI WODOCIĄGOWEJ, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI NA TERENIE 
GMINY NOWA DĘBA–ETAP I, została podjęta przy 14 głosach „za”. 
12)  Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt 
uchwały RM w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. W uzasadnieniu do projektu 
poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, kandydaci zamieszkali poza 
obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do 
klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal 
dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria 
określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji 
potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Kryteriom tym organ 
prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich 
potwierdzenia. Dalej R.Bal poinformowała na temat  sposobu przeliczania na punkty 
poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i zadań 
komisji rekrutacyjnej, trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego jak też terminu podania informacji do publicznej wiadomości 
przez organ prowadzący szkołę. 
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina poinformował, 
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Poinformował, że komisja przyjęła 
poprawkę do projektu uchwały polegającą na podwyższeniu punktacji kandydata 
niepełnosprawnego do 10 pkt. Innych uwag nie było. 
Przewodniczący poddał poprawkę pod głosowanie, w wyniku którego Rada przy 14 głosach „za” 
przyjęła zaproponowaną przez komisję zmianę. 
UCHWAŁA NR XVI/157/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
OKREŚLENIA KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU 
REKRUTACYJNYM DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NOWA DĘBA ORAZ OKREŚLENIA 
DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW 
została podjęta przy 14 głosach „za”. 
Ad.  5. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu z XIV sesji 
z 26 listopada 2015r. Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 14 głosach „za”. 
Następnie Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do protokołu z XV sesji z 30 grudnia 
2015 r. Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 14 głosach „za”. 
Ad.  6. 
Burmistrz Wiesław Ordon złożył sprawozdanie z działalności między sesjami tj. za okres od 28 
grudnia 2015 do 26 stycznia 2016 roku. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych w związku ze złożoną informacją.  
Ad.  7. 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z działalności w 2015 roku przedstawił jej 
Przewodniczący. Jan Flis wyjaśnił przyczynę nieprzeprowadzenia kontroli w osiedlu Poręby 
Dębskie i poinformował, że zostanie ona dokonana w 2016 r. 
Sprawozdanie bez uwag zostało przyjęte przez Radę (14 „za”). 
Ad.  8. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała o 
złożeniu przez radnego Tomasza Wolana interpelacji w sprawach: 
1. braku oświetlenia ulicznego w wymienionych w interpelacji miejscach na terenie Jadachów.  
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2. budowy studni i wiaty na terenie sołectwa Jadachy. 
3. oznakowania DK 9 w Jadachach. 
Sekretarz Gminy zapoznała Radę z odpowiedziami Burmistrza na złożone interpelacje. 
Ad.  9. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Tomasz Wolan zapytał, czy nasza gmina jest gotowa na realizację Programu 500+. 
Burmistrz poinformuje Radę wówczas, kiedy taką informację będzie posiadał. Na dzień 
dzisiejszy o programie krążą informacje medialne. 
Roman Puzio jako ważny problem wskazał na brak drogi zastępczej dla ulicy Kościuszki, która 
jest drogą dojazdową do nowodębskiej strefy ekonomicznej. Nadmienił o zdarzeniu, które miało 
miejsce 22 stycznia br. kiedy to z powodu awarii na torach kolejowych nastąpiła blokada tej 
ulicy. 
Marian Tomczyk zwrócił się w sprawie poboru opłat za wodę i ścieki na terenie sołectwa 
Cygany. Poinformował, że dobiega końca możliwość uiszczania tych opłat u inkasenta i brak 
takiej formy będzie dużym utrudnieniem dla mieszkańców szczególne starszych, bądź gorzej 
sytuowanych, którzy nie będą mieli możliwości dojazdu do Nowej Dęby. 
Również M.Chmielowiec popierając wniosek radnego, zwróciła uwagę na problemy starszych 
mieszkańców tych sołectw, którzy mają trudności z przejazdem do siedziby gminy czy PGKiM i 
przy podejmowaniu decyzji zwróciła się o wzięcia pod uwagę tej sprawy. 
W kolejnej sprawie poinformował, że właściciel osadnika w Cyganach wystąpił o zezwolenie na 
wycinkę drzew. Dodał, że od jakiegoś czasu trawa wycinka drzew posadzonych kilkanaście lat 
temu w ramach rekultywacji osadnika. Posadzone tam na wałach, na koronie i w środku krzewy i 
drzewa miały pomóc w rekultywacji terenu, który kiedyś wyglądał jak krajobraz księżycowy. 
Czy po wycięciu drzew osadnik stanie się pustynią i czy wiatr będzie rozsiewał tumany pyłu na 
okoliczne pola i domostwa? Radny zwrócił się do burmistrza o zbadanie legalności wycinki. 
Wniósł jednocześnie o spotkanie w tej sprawie z mieszkańcami sołectwa. 
Również Stanisław Skimina dodał, że mieszkańcy Chmielowa są zaniepokojeni możliwością 
wystąpienia pylenia osadnika. 
Wiesław Ordon powiedział, że wystąpił do kilku instytucji w celu zasięgnięcia informacji nt 
przebiegu rekultywacji osadnika. Dodał, że strefa ochronna wokół osadnika została zniesiona i w 
sprawie zadrzewienia obowiązują standardowe procedury. 
W kwestii inkasenta Antoni Kapusta prezes PGKiM poinformował, że wszelkie rachunki w tym 
za media w obecnym czasie są uiszczane poprzez przelewy, polecenie zapłaty, konta 
elektroniczne i także przedsiębiorstwo zmierza w kierunku wdrożenia takiej formy płatności. 
Dodał, że inkasenci poświęcają dużo czasu na przejście po gospodarstwach, a bardziej istotną 
sprawą staje się kwestia ich bezpieczeństwa. Dodał, że inkasenci poruszają się po terenie z dużą 
gotówką przy sobie. Dalej prezes poinformował, że Zarząd PGKiM podjął taką decyzję i na 
dzień dzisiejszy nie rozważa sprawy jej zmiany. Dodał, że jesteśmy jedną z nielicznych gmin, 
gdzie taki system obowiązuje. 
Marian Tomczyk powiedział, że przedsiębiorstwo powinno służyć mieszkańcom. 
Stanisław Skimina dodał, że znacznie większą gotówkę noszą listonosze i zwrócił się do 
burmistrza o zajęcie stanowiska, gdyż jak powiedział sprawa inkasenta dotyczy również 
Chmielowa. 
Przewodniczący powrócił do sprawy wniesionej przez społeczeństwo sołectwa Cygany, 
dotyczącej dzierżawy nieruchomości mienia gminnego na których znajduje się boisko sportowe 
oraz budynek szatniowy. Po krótkiej dyskusji Rada zdecydowała o przekazaniu sprawy celem jej 
zbadania przez Komisję Rewizyjną – 14 „za”. 
Wojciech Serafin poinformował o wpłynięciu skargi na czynności Dyrektora Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie. Po krótkiej dyskusji Rada przy 14 głosach „za”, postanowiła o 
skierowaniu skargi celem stwierdzenia jej zasadności przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej. 
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Przewodniczący poinformował również o wpłynięciu wniosku mieszkańca Chmielowa w 
sprawie wybudowania rurociągu zamykającego obieg wody w dzielnicy Mogiły. Dodał, że 
komisja budżetowa zapoznała się z wnioskiem, który wpłynął już po pracach nad projektem 
budżetu gminy na 2016 r. Dodatkowych informacji udzielił prezes A. Kapusta, który powiedział, 
że to zadanie nie jest ujęte w planie modernizacji urządzeń wodociągowych na rok bieżący i na 
ten czas przedsiębiorstwo nie dysponuje środkami finansowymi na ten cel. 
Przewodniczący obrad ogłosił termin następnej sesji RM na dzień 25 lutego 2016 r. 
Jednocześnie zwrócił się do przewodniczących komisji stałych o opracowanie planów pracy 
poszczególnych komisji na 2016 rok, co będzie jednym z punktów porządku lutowej sesji RM. 
 
Na zakończenie obrad Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba Zygmunt Żołądź 
odczytał oświadczenie, w którym poinformował, że z dniem 31 stycznia 2016 r. składa 
rezygnację ze stanowiska zastępcy burmistrza. Zygmunt Żołądź argumentował, że ma już dość 
ciągłych ataków opozycji, a przede wszystkim wizyt w prokuraturze i sądach, które zawdzięcza 
działaniom jej członków. Decyzję o rezygnacji ze stanowiska podjął po konsultacjach z rodziną.  
W związku z decyzją Zygmunta Żołądzia o rezygnacji z pełnionej funkcji, Burmistrz Wiesław 
Ordon złożył mu serdeczne podziękowanie za 9-letnią współpracę. Powiedział, że był to czas 
realizacji wielu przedsięwzięć związanych zarówno z bieżącym funkcjonowaniem gminy, jak też 
i z realizacją inwestycji. Wyraził przekonanie, że przez swoją pracę zmieniał oblicze naszej 
gminy tak, by podnosiła się jakość i warunki życia naszych mieszkańców. Dodał, że ważną rolę 
odgrywał jako osoba zajmująca się współpracą z organizacjami pozarządowymi, dzięki czemu 
wiele z nich pozyskało wiedzę, dającą im możliwość rozwijania swojej działalności szerzej, 
także poza strukturami gminy. Kończąc powiedział, że Zygmunt Żołądź był wsparciem w pracy 
na rzecz gminy i raz jeszcze podziękował za wspólną pracę.  
Przewodniczący Wojciech Serafin w imieniu Rady Miejskiej oraz własnym złożył Zygmuntowi 
Żołądziowi serdeczne podziękowania za pracę włożoną w rozwój gminy i współpracę z 
samorządem. 
Ad.  10. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad XVI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
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