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

w dniu 25 lutego 2016 r. 
 
 
 XVII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Nowej Dębie i trwała od godz. 1500  do godz. 1800. 
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. Przyjęcie protokołu z XVI sesji. 
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 2016 rok, 
2) opłaty targowej, 
3) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chmielów na lata 2015-2020, 
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
5) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2016, 
6) uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, 

7) przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba określonej przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, 

8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, 
9) wprowadzenia samorządowego programu przyznającego uprawnienia i ulgi rodzinom  

wielodzietnym, 
10) rozpatrzenia skargi. 

7. Przyjęcie rocznego planu pracy Rady Miejskiej. 
8. Przyjęcie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji stałych RM wraz 

ze sprawozdaniami tych komisji z działalności w 2015 roku.. 
9.  Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok. 
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów     
     Alkoholowych za 2015 rok. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Wolne wnioski i informacje. 
13. 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.  
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Ad.  2. 
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał, czy są uwagi 
do porządku obrad. 
Elżbieta Gil, Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy wniosła o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na 
realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa przedszkola w Chmielowie, Gmina Nowa Dęba" 
oraz przedstawiła krótkie uzasadnienie do wnoszonego projektu. 
Innych wniosków nie było, wobec czego Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie,  który 
został przyjęty jednogłośnie, tj. przy 14 głosach „za”.  
Jednocześnie Przewodniczący zaproponował umieszczenie projektu uchwały w pkt. 6, ppkt 11. 
Innych wniosków nie zgłoszono, sesja przebiegała według przedstawionego programu.  
Ad.  3. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z XVI sesji z 
28 stycznia 2016 r. Radna Marzena Chmielowiec wniosła o zapisanie jej wypowiedzi w sprawie 
utrzymania inkasenta z PGKiM pobierającego opłaty za wodę i ścieki na terenie sołectw Cygany, 
Jadachy i Chmielów. Przewodniczący powiedział, że uwaga zostanie uwzględniona. 
Innych uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 14 głosach „za”. 
Ad.  4. 
Sekretarz Gminy Elżbieta Gil w imieniu Burmistrza Wiesława Ordona przedstawiła sprawozdanie 
z działalności między sesjami tj. za okres od 27 stycznia do 19 lutego 2016 r. Informacja stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. Przewodniczący zwrócił się do radnych o zadawanie pytań. 
Marzena Chmielowiec poprosiła się o szerszą informację w sprawie spotkania z przedstawicielami 
gmin z terenu powiatu tarnobrzeskiego na temat wspólnej promocji walorów turystycznych 
naszego regionu. 
Marian Tomczyk zapytał o zakres kontroli NIK, która aktualnie odbywa się w UMiG. 
Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych w związku ze złożoną informacją.  
Ad.  5. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców nikt nie zabrał głosu. 
Ad.  6. 
Podjęcie uchwał:  
1)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 
Nowa Dęba na 2016 rok. W uzasadnieniu poinformowała, że przedłożonym projekcie uchwały  
dokonuje się zmian zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu, związanej z 
wprowadzeniem do budżetu dodatkowych środków w placówkach oświatowych w tym: 
- w ZPO w Nowej Dębie - w związku z uruchomieniem stołówki w Przedszkolu Nr 4, również na 
potrzeby szkoły podstawowej i gimnazjalnej, zwiększa się dochody ze sprzedaży obiadów- środki 
przeznacza się na potrzeby funkcjonowania stołówki, 
- środki uzyskane z ARR w Rzeszowie jako dopłata do mleka dla dzieci Przedszkola Nr 1 i Nr 5 w 
Nowej Dębie, przeznacza się na zakup środków żywności w tych jednostkach. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XVII/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2016 ROK została przyjęta 
przy 14 głosach „za”. 
2)    Skarbnik Gminy A. Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. 
W uzasadnieniu powiedziała, że przedłożony projekt uchwały tym się różni od poprzedniej, że w 
par.1 dokonuje się zapisu wprowadzającego opłatę targową na terenie gminy Nowa Dęba. 
W związku ze zmianą przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz celem 
ujednolicenia zapisów uchwały o opłacie targowej, uchyla się w całości wcześniej podjętą przez 
RM uchwałę w tej sprawie. 
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Uwag nie było, następnie w głosowaniu UCHWAŁA NR XVII/159/2016 RADY MIEJSKIEJ 
W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE OPŁATY TARGOWEJ została podjęta przy 14 głosach 
„za”. 
3)   Marcin Furtak pracownik ref. Rozwoju Lokalnego UMiG przedstawił projekt uchwały RM w 
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chmielów na lata 2015-2020. Poinformował, 
że w związku z planowanymi naborami na dofinansowanie zadań w ramach Programu Odnowy 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 niezbędne jest posiadanie przez miejscowości na terenie 
których planowane są inwestycje posiadanie dokumentu strategicznego. Dokument ten, z 
założenia ma zawierać charakterystykę miejscowości oraz zbiór najważniejszych inwestycji 
niezbędnych do realizacji. Przedłożony Program został przyjęty uchwałą Zebrania Ogólnego 
Mieszkańców sołectwa Chmielów 27 września 2015 r. Aby dopełnić procedury legislacyjnej 
należy go zatwierdzić uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 
Podczas dyskusji radny Marian Tomczyk wniósł o dopisanie w pkt. 2.7. „Działalność kulturalna i 
społeczna” funkcjonującego w Chmielowie zespołu Mażoretki.  
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Poprawka  została przyjęta w głosowaniu 14 
głosami „za”. Innych uwag nie było. UCHWAŁA NR XVII/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W 
NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 
CHMIELÓW NA LATA 2015-2020, została podjęta przy 14 głosach „za”. 
4)    Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 
Poinformowała, że właściciele pawilonu handlowego zwrócili się z wnioskiem o zawarcie na 
okres 10 lat kolejnej umowy dzierżawy działki nr 125/11 o pow. 0,0139 ha położonej w Nowej 
Dębie, na której znajduje się pawilon handlowy będący ich własnością.  
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XVII/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY DZIERŻAWY 
została podjęta przy 14 głosach „za”. 
5)   Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały RM w sprawie 
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2016. W uzasadnieniu poinformował, że w Programie rok 2016 zaplanowano zadanie, którego 
celem jest stworzenie dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętym problemem 
alkoholowym lub przemocą w rodzinie, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Podczas 
przygotowywania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 nie została doprecyzowana nazwa oraz 
metody i sposoby realizacji tego zadania, co zostało dopełnione w przedstawionym projekcie. 
Przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard Szafran 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XVII/162/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 została przyjęta przy 14 głosach „za”. 
6)    Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt 
uchwały RM w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie. 
W uzasadnieniu poinformowała, że przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków nakładają na rady gmin obowiązek uchwalenia wieloletnich 
planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w 
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posiadaniu przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych. Dalej poinformowała, co w 
szczególności określa Plan; 
 planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 
 przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, 
 przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 
 nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 
 sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

Dodała, że Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydanego 11.XII.2002 r. 
Przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Andrzej Wołosz 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący otworzył dyskusję, podczas której prezes PGKiM Antoni Kapusta udzielił 
szerszej informacji na temat Planu. Poinformował, że w marcu 2015 r. Przedsiębiorstwo 
zakończyło projekt pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, rozbudowa i 
modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba - etap I" współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość Projektu  wyniosła 
8 677 031,86 zł. po czym poinformował o zakresie wykonanych prac. Powiedział również, że 
Przedsiębiorstwo w 2016 r. planuje rozbudowę urządzeń i sieci wodociągowej tj; 
1. Wymiana reduktora ciśnienia wody na sieci wodociągowej w „Stawidze” – Jadachy. 
2. Wykonanie dokumentacji i odwiert jednej studni czyszczącej bariery hydrogeologicznej 
Głębinowego Ujęcia Wody oraz poinformował, na temat możliwości pozyskania środków 
pozabudżetowych. Następnie prezes odpowiadał na zapytania radnych dotyczące Planu. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XVII/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI 
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH  I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH 
W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I 
MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W NOWEJ DĘBIE, została podjęta jednogłośnie – 14 głosów 
„za”. 
7)     Następnie Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu 
obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie gminy Nowa Dęba określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie. 
Poinformowała, że projekt dotyczy przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonej uchwałą Rady 
Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 lutego 2015 r. na okres dziewięciu miesięcy tj. do 31 grudnia 
2016 r.                                                                                                                                                                                         
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XVII/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA CZASU OBOWIĄZYWANIA TARYFY DLA 
ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY NOWA DĘBA OKREŚLONEJ PRZEZ 
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. 
Z O.O. W NOWEJ DĘBIE, została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”. 
8)    Kolejno Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 
Powiedziała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na najem na okres trzech lat zajmowanego 
lokalu użytkowego w budynku nr 5 przy ulicy Rzeszowskiej w Nowej Dębie na potrzeby sklepu. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XVII/165/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU 
LOKALU UŻYTKOWEGO, została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”. 
O  godz. 16 15 Przewodniczący ogłosił 25 min. przerwy w obradach. 
O  godz. 16 40 obrady zostały wznowione. 
9)     Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 
samorządowego programu przyznającego uprawnienia i ulgi rodzinom wielodzietnym. 
Następnie poinformowała, że Nowodębski Program dla Rodzin Wielodzietnych jest elementem 
polityki społecznej realizowanej przez gminę. Program daje możliwość osobom posiadającym 
Kartę Dużej Rodziny korzystania z ulg za usługi oferowane przez jednostki organizacyjne gminy, 
tj. Samorządowy Ośrodek Kultury, Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, przedszkola i 
żłobek miejski. Dodatkowe preferencje dla rodzin wielodzietnych stosowane są przez Partnerów 
Programu, tj. podmioty, które przystąpiły do NPd RW. Dalej poinformowała, które podmioty 
obecnie stosują ulgi w ramach Programu. Powiedziała również, że wprowadzone w obowiązującej 
uchwale zmiany wynikają m.in. ze zmiany przepisów prawa w tym zakresie, a także dają 
możliwość korzystania z ulg wszystkim posiadaczom KDR, również osobom mieszkającym poza 
terenem gminy, co może wpłynąć na zwiększenie korzystania z usług oferowanych przez 
jednostki organizacyjne gminy na preferencyjnych warunkach.  
Ryszard Szafran przewodniczący komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Dodatkowych wyjaśnień w sprawie projektu udzielił burmistrz Wiesław Ordon. Głosów w 
dyskusji nie było.  UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 
W SPRAWIE WPROWADZENIA SAMORZĄDOWEGO PROGRAMU 
PRZYZNAJĄCEGO UPRAWNIENIA I ULGI RODZINOM WIELODZIETNYM, została 
podjęta przy 14 głosach „za”. 
10)    Następnie Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 
Radni zapoznani zostali z uzasadnieniem do projektu uchwały przedstawionym przez Sekretarza 
Gminy, a następnie przewodniczący komisji przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej zawarte 
w protokole z posiedzenia z 18 lutego 2016 r. Komisja ustaliła, że w dniu 19.01.2016 r. 
Samorządowy Ośrodek Kultury nie posiadał Biuletynu Informacji Publicznej i Statut SOK nie był 
udostępniony w BIP. Jan Flis poinformował również, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały uznając skargę na działanie dyrektora SOK za zasadną. 
Następnie przewodniczący obrad oddał głos Krystianowi Rzemieniowi dyrektorowi SOK, który 
przedstawił opinię prawną sporządzoną przez Kancelarię Prawną M.Kopeć oraz własne zdanie w 
sprawie, w myśl którego nie zgadza się ze stanowiskiem komisji oraz uzasadnieniem do projektu 
uchwały. W trakcie wypowiedzi przedstawił swoje argumenty w sprawie i stwierdził, że nie 
naruszył przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz wniósł o ponowne 
skierowanie sprawy celem rozpatrzenia do komisji rewizyjnej. 
Marzena Chmielowiec powiedziała, że jako członek komisji podczas rozpatrywania skargi 
opierała się na opinii radcy prawnego UMiG i uważa, że wypracowane stanowisko uznające 
skargę jest umotywowane i zgodne z prawem.  
Wobec rozbieżności w opiniach prawnych, przewodniczący Rady zaproponował skierowanie 
skargi do ponownego rozpatrzenia przez komisję rewizyjną. Marzena Chmielowiec sprzeciwiła się 
tej propozycji uważając, że sprawa została już dogłębnie rozpatrzona przez komisję. Zdaniem 
radnej błąd leży po stronie dyrektora, który powinien przyjąć przedstawione argumenty 
uzasadniające skargę. 
Przewodniczący komisji Jan Flis również powiedział, że stanowisko komisji zostało wypracowane 
w oparciu o jednoznaczną opinię radcy prawnego UMiG i uważa, że należy je przyjąć. 
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Tomasz Wolan zapytał dlaczego dyrektor Rzemień nie przedstawił tej opinii na komisji, kiedy to 
rozpatrywana była skarga? Dyrektor odparł, że podczas komisji ustnie uzasadniał swoje działania i 
stanowisko. 
Marian Tomczyk wyraził zdziwienie, że w tej sprawie są dwie zupełnie odmienne opinie. Dodał 
też, że należy bronić powagi i autorytetu Rady i jej organów. 
Tomasz Gazda powiedział, że zdarza się, iż prawnicy w różny sposób interpretują ten sam przepis 
czy sytuację. Dotychczas komisja opierała się wyłącznie na jednej opinii. Dodał, że Rada winna 
zająć stanowisko jednej ze stron, a druga zawsze ma możliwości obrony swoich racji. 
Krzysztof Sałek powiedział, że dyrektor dba o wysoki standard jednostki i należy także dbać o 
jego dobre imię. Uważa, że jeśli są nowe okoliczności, to należy je ponownie rozważyć. Jako 
radny wolałby zapoznać się z kilkoma opiniami przed wydaniem oceny. 
Marzena Chmielowiec nie rozumie dlaczego dochodzi do podważania autorytetu komisji, która 
wypracowała opinię po dogłębnym rozpatrzeniu sprawy. Dodała też, że dyrektor ma prawo 
zaskarżenia uchwały jeśli się z nią nie zgadza. 
Jan Flis uważa, że Rada powinna na dzisiejszej sesji podjąć uchwałę. Sprawa zlecona komisji 
została rozpatrzona dogłębnie przy udziale stron, radcy prawnego, a także według wiedzy i oceny 
sytuacji przez poszczególnych członków komisji. Nie widzi w tej sytuacji powodów do 
ponownego odesłania jej do komisji. Dyrektor ma prawo odwołania do organu nadzoru. 
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji, przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek o 
ponownym skierowaniu skargi na komisję. W głosowaniu wniosek przy 5 głosach „za”, 7 
„przeciw” i 2 „wstrzymujących się” nie został przyjęty przez RM. 
Następnie w głosowaniu  UCHWAŁA NR XVII/167/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 
DĘBIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI została przyjęta przy 10 głosach „za”, 1 
„przeciw” i 3 „wstrzymujących się”. 
11)    Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia do 
zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa przedszkola w 
Chmielowie, Gmina Nowa Dęba". Uzasadniając projekt poinformowała, że projekt dotyczy 
upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zaciągnięcia zobowiązania w 
kwocie 3.000.000,-zł wykraczającego poza rok budżetowy 2016 związanego z realizacją zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Chmielowie, Gmina Nowa Dęba”, w tym w 2017 
roku do kwoty 1.700.000,-zł, i w 2018 do kwoty 1.300.000,-zł. Dodała, że w związku z 
ubieganiem się Gminy o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego, jednym z niezbędnych dokumentów jest oświadczenie o zabezpieczeniu środków 
finansowych na realizację tego zadania. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XVII/168/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
UPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA NA REALIZACJĘ ZADANIA 
INWESTYCYJNEGO PN."BUDOWA PRZEDSZKOLA W CHMIELOWIE, GMINA NOWA 
DĘBA" została podjęta przy 14 głosach „za”. 
Ad.  7. 
Przewodniczący Wojciech Serafin przedstawił Plan Pracy Rady Miejskiej w Nowej Dębie na 2016 
rok. Nadmienił, że plan obejmuje zadania, które z mocy prawa należą do kompetencji Rady oraz 
dodał, że radni otrzymali propozycję Planu celem wcześniejszego zapoznania się.  
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionej propozycji. 
Plan pracy Rady Miejskiej w Nowej Dębie na 2016 rok został przyjęty jednogłośnie (14 „za”). 
Ad.  8. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Flis poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 20 
stycznia br. przyjęła propozycję Planu pracy komisji na 2016 rok. 
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W ramach Planu pracy komisja ustaliła wykaz jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, 
które będą przedmiotem kontroli, jak też zakres oraz terminy w  których dokona kontroli 
wytypowanych jednostek. Przedstawiony przez Przewodniczącego Plan pracy komisji na 2016 rok 
został przyjęty przez Radę  bez uwag (14 „za”) i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że przewodniczący wszystkich komisji stałych w 
terminie przewidzianym w Statucie Gminy złożyli plany pracy poszczególnych komisji na 2016 
rok.  Plany znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 
Plany pracy komisji stałych RM zostały bez uwag przyjęte przez Radę ( 14 „za”). 
Ad.  9. 
Przewodniczący Wojciech Serafin udzielił głosu Komendantowi Straży Miejskiej Mieczysławowi 
Nalepie, który przedstawił Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
za 2015 rok. Raport stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Ad.  10. 
Następnie Komendant SM przedstawił Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok. 
Treść sprawozdania zawarta jest w załączniku nr 6 do protokołu. Głosów w dyskusji nie było. 
Obydwa sprawozdania zostały przyjęte bez uwag. 
Ad.  11. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała o 
złożeniu przez radnego Tomasza Wolana interpelacji w sprawie remontu mostu na rz. 
Trześniówce w Jadachach. 
Sekretarz Gminy zapoznała Radę z odpowiedzią Burmistrza na interpelację. 
Ad.  12. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Marzena Chmielowiec w zapytaniu poruszyła sprawę już wcześniej zgłoszoną przez Tomasza 
Wolana, a dotyczącą wysyłania radnym drogą elektroniczną treści pism wpływających do RM. 
Przewodniczący poinformował o stanowisku, zgodnie z którym musi uwzględnić obowiązek 
respektowania zasady celowości przetwarzania danych osobowych, wyrażonej w przepisach 
ustawy o ochronie danych osobowych, w myśl których jest zobowiązany do dołożenia szczególnej 
staranności w celu ochrony interesów osób których dane dotyczą, a w szczególności 
niepoddawane dalszemu ich przetwarzaniu osobom trzecim. 
Tomasz Dziemianko powiedział, że gdyby radni otrzymywali pisma, wówczas mieliby możliwość 
lepszego przygotowania do wnoszonej do RM sprawy. 
Przewodniczący Wojciech Serafin poinformował, że Rada Miejska uchwałą  z 6 grudnia 2006 r. w 
sprawie ustalenia dla radnych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych w formie 
miesięcznych ryczałtów ustaliła diety i zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych RM 
począwszy od 24 listopada 2006 r. Uchwała ta została dwukrotnie zmieniana. Powiedział, że rada 
ustaliła, że diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych będą zmieniane w kolejnych latach 
każdorazowo w styczniu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 
ubiegły ogłaszany przez Prezesa GUS. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wyniósł 99,1 wskutek czego nastąpił 
spadek cen o 0,9 %.  W związku z tym od 1 stycznia 2016 r. diety i zwrot kosztów podróży 
służbowych radnych zmniejszyły się po raz pierwszy od 2006 r. zamiast wzrostu lub utrzymania 
na dotychczasowym poziomie. 
Następnie Przewodniczący zapoznał Radę ze skargą wniesioną 2 lutego 2016 r. na Dyrektora 
Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie dotyczącą nie działającej platformy dla osób 
niepełnosprawnych. 
Rada w głosowaniu 13 „za” i 1 „wstrzymujący się” zadecydowała o skierowaniu sprawy do 
komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia. 
Przewodniczący zapowiedział termin następnej sesji RM na 31 marca 2016 r. o godz.1500 w SOK. 
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Przewodniczący komisji Oświaty Stanisław Skimina zaprosił wszystkich radnych do udziału w 
komisji, która 3 marca br. uda się do gminy Niwiska celem obejrzenia jak funkcjonuje Szkoła 
Muzyczna I stopnia w tej gminie. 
Burmistrz Wiesław Ordon poinformował, że z dniem 1 marca 2016 r. powołuje na swojego 
zastępcę Leszka Mirowskiego, dotychczasowego kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. 
Następnie Leszek Mirowski zaprezentował się przybliżając przebieg swojej kariery zawodowej 
oraz pracy w samorządzie oraz podziękował burmistrzowi za zaufanie.  
Ad.  13. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad XVII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
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