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

w dniu 31 marca 2016 r. 
 
 
 XVIII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Nowej Dębie i trwała od godz. 1500  do godz. 1930. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do 
protokołu. 
Radny nieobecny – Tomasz Wolan. 
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 XVII sesji RM. 
4. Informacja Komendanta Komisariatu Policji i Komendanta Straży Miejskiej o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2015 
roku. 

5. Informacja Miejsko-Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych o stanie  
ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba w 2015 roku. 

6. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej. 
7. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok oraz zmieniająca uchwałę  

budżetową Gminy Nowa Dęba na 2016 rok, 
2) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowa Dęba, 
3) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego  

pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Nowej Dębie”, 
4) udzielenia pomocy finansowej Miastu Tarnobrzeg, 
5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  

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

6) zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowej Dębie, 
7) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2016 roku, 
8) zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz 

odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba. 
9. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok 

oraz potrzeby na rok bieżący, w tym z zakresu wspierania rodziny i realizacji Gminnego  
Programu Przeciwdziałania Przemocy. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. 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. 
Nikt nie zgłosił wniosku, sesja przebiegała według przedstawionego programu.  
Ad.  3. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z XVII sesji 
z 25 lutego 2016 r.  
Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przy 14 głosach „za”. 
Ad.  4. 
Komendant Komisariatu Policji w Nowej Dębie podkom. Marek Pietrykowski złożył informację o 
stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba za rok 2015. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację o działalności 
Straży Miejskiej w Nowej Dębie za 2015 rok w zakresie ochrony porządku publicznego. 
Informacja Komendanta stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Po wysłuchaniu informacji, Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w 
sprawach bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy. Następnie Komendanci zarówno Policji, 
jak i Straży Miejskiej odpowiadali na zapytania w związku ze złożonymi informacjami.  
Stanisław Skimina zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wakatów w policji oraz wykorzystania 
fotoradarów. 
Komendant M. Pietrykowski odpowiedział, że nabór na wakujące etaty jest ograniczony. 
Aktualnie w komisariacie są dwa wakaty, nowych funkcjonariuszy przyjmuje się tylko na miejsca 
zwolnione przez odchodzących ze służby. 
W sprawie fotoradarów odpowiedział komendant Mieczysław Nalepa, który poinformował, że 
wyłączony z użytkowania radar nie został nigdzie przekazany, gdyż w tej kwestii istnieje problem 
prawny. Innych pytań nie było. 
Przewodniczący RM podziękował Komendantom za złożenie informacji. 
Ad.  5. 
Następnie Jerzy Konefał Miejsko-Gminny Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych 
przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba w 2015 
roku.  
Komendant udzielił odpowiedzi na zapytanie Andrzeja Wołosza dotyczące badań lekarskich 
strażaków. Innych pytań nie było. 
Ad.  6. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił informację o pracach między sesjami tj. za okres od 22  
lutego do 23 marca 2016 r. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnych związane z informacją.  
Radna Marzena Chmielowiec zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zawarcia umowy na obsługę 
prawną gminy i jej jednostek organizacyjnych z adwokatem dr Mirosławem Kopciem, 
prowadzącym Kancelarię Adwokacką w Tarnobrzegu w kontekście opinii prawnych 
sporządzanych przez Kancelarię dla dyrektora SOK na działalność którego, została złożona skarga 
do Rady Miejskiej. 
Burmistrz odpowiedział, że nie posiada wiedzy w tej sprawie. 
Na zapytanie Zbigniewa Karkuta, burmistrz wyjaśnił skąd biorą się różnice w cenach 
jednostkowych na wycinkę drzew. 
Stanisław Skimina zapytał czy będą zatrudnieni robotnicy w ramach prac interwencyjnych. 
Burmistrz odpowiedział, że ogółem zostanie zatrudnionych 5 osób, z tego 2 na obszary wiejskie. 
Andrzej Wołosz powiedział, że jego zdaniem jest to za mała liczba i zapytał o możliwość 
zaangażowania do robót na terenie os. Poręby Dębskie pracowników PGKiM. 
Stanisław Skimina zwrócił uwagę na sprawę wykaszania traw przy drogach gminnych. 
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Janina Lubera zapytała o wyniki kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, która 
miała miejsce w Samorządowym Ośrodku Kultury. 
Krystian Rzemień powiedział, że protokół można określić jako zadowalający, jednakże nie 
wpłynęło jeszcze wystąpienia pokontrolne. 
Zbigniew Karkut zapytał burmistrza, jakie zostały poczynione ustalenia z rodzicami dzieci ze 
szkół w Tarnowskiej Woli, Rozalinie i Alfredówce. 
Wiesław Ordon odpowiedział, że ogólnie sytuacja jest bardzo trudna. W dalszym ciągu klasy będą 
łączone. Do 31 marca trwa składnie deklaracji przez rodziców do których klas poślą dzieci 6 i 7 
letnie. Po tym czasie poinformuje komisję oświaty o podjętych działaniach organizacyjnych. 
Dodał, że jest wola rodziców, aby na terenie tych sołectwa utrzymać jedną szkołę, ze wskazaniem 
na Tarnowską Wolę.     
Marzena Chmielowiec zapytała jak została rozwiązana sprawa nieporozumień pomiędzy LZS i 
LKS w Cyganach. 
Dyrektor SOSiR A. Szurgociński poinformował, że podpisane zostało porozumienie, na mocy 
którego określone zostały zasady wspólnego użytkowania obiektów sportowych. 
Innych pytań nie było. 
Ad.  7. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców głos zabrali mieszkańcy Nowej Dęby: 
Grzegorz Poloczek zwrócił się o podjęcie działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu na 
drodze Borowej w os. Poręby Dębskie. Zwrócił również uwagę, że uszkodzone zostało ogrodzenie 
cmentarza komunalnego.  
Burmistrz odpowiedział, że PGKiM wkrótce przystąpi do remontu ogrodzenia. 
Następnie głos zabrał Kazimierz Kolbus, który poruszył szereg spraw dotyczących osiedla 
„Północ” w Nowej Dębie. Wśród zgłoszonych spraw znalazły się między innymi; remont ulicy 
Kościuszki, uporządkowania numeracji budynków i przyporządkowania ich do ulic, zmiany 
nazwy osiedla. 
Burmistrz udzielił odpowiedzi na przedstawione sprawy powiedział też, że przeprowadzi 
rozmowę z prezesem Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Ad.  8. 
Podjęcie uchwał:  
1)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 
Nowa Dęba na 2016 rok oraz zmieniająca uchwałę  budżetową Gminy Nowa Dęba na 2016 rok. 
W uzasadnieniu poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały, dokonuje się zmian 
zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu, związanej z wprowadzeniem do 
budżetu dodatkowych środków w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej, środków 
uzyskane z ARR w Rzeszowie oraz środków z rozliczenia lat ubiegłych, po czym udzieliła 
wyjaśnień w tej sprawie. Ponadto wprowadzono środki z uzyskanej kary za nieterminowe 
wykonanie usługi projektowej, które przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne związane z 
przebudową pomieszczeń w P -5 na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego. Rozdysponowano 
tzw. wolne środki w kwocie 357.318,-zł i przeznaczono je na: 
- dotację dla SOK z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości, 
- wydatki związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej przebudowa kotłowni 
i centralnego ogrzewania w SP w Cyganach, 
- pozostała kwotę przeznaczono na zadanie inwestycyjne związane z przebudową pomieszczeń w 
P-5 na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego. 
W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zwiększono przychody budżetu o 
kwotę 357.318,-zł. Po dokonanych zmianach dochody są wyższe nad wydatkami o kwotę 
298.552,-zł. Skarbnik dodała, że Powyższe zmiany są uwzględnione w WPF Gminy Nowa Dęba. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było. 
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UCHWAŁA NR XVIII/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA NA 2016 ROK ORAZ 
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ  BUDŻETOWĄ GMINY NOWA DĘBA NA 2016 ROK 
została przyjęta przy 14 głosach „za”. 
2)    Skarbnik Gminy A. Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Nowa Dęba. 
Następnie w ramach objaśnienia przyjętych wartości do zmiany WPF poinformowała, że w 
uchwale dokonano zmiany zarówno po stronie dochodowej, wydatkowej jak i przychodowej. 
1. Dochody ogółem, w tym dochody bieżące zwiększono w 2016 roku w stosunku do pierwotnego 
    WPF o kwotę 7.318.815,-zł. 
2. W 2017 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 13.275.637,-zł. 
3. W latach 2018 - 2025 zwiększono dochody po 10.000.000,-zł w każdym roku związane z 
    realizacją programu "500 plus". 
4. Wydatki ogółem zwiększono w 2016 roku w stosunku do pierwotnego WPF o kwotę    
    7.676.133,-zł. 
5. W 2017 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 13.275.637,-zł.  
6. W latach 2018 - 2025 ogółem zwiększono wydatki o 10.000.000,-zł w tym 7.000.000,-zł    
    wydatki bieżące, zaś 3.000.000,-zł, wydatki majątkowe (podobnie jak w 2017 roku). 
7. Przychody budżetu wzrosły w 2016 r. o kwotę wprowadzonych wolnych środków tj. kwotę 
    357.318,-zł. W związku z powyższym kwota nadwyżki dochodów nad wydatkami wynosi    
    298.552,-zł. 
8. Nie uległa zmianie kwota rozchodów budżetu. 
Skarbnik udzieliła szczegółowych wyjaśnień do proponowanych zmian. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag i pytań nie było. UCHWAŁA NR XVIII/170/2016 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY 
FINANSOWEJ GMINY NOWA DĘBA, została podjęta przy 14 głosach „za”. 
3)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia 
zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w 
Nowej Dębie”. Uzasadniając projekt poinformowała, że Rada Miejska uchwałą z 30.09.2015 r. 
upoważniła burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania na to zadanie, jednakże  w związku z 
przedłużającą się weryfikacją dokumentacji technicznej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, 
burmistrz nie skorzystał z przysługującego mu upoważnienia i nie ogłosił przetargu na 
wykonawstwo.  W tegorocznym budżecie gminy zabezpieczone zostały środki w kwocie 
1.400.000,-zł. Dodała, że całkowita wartość zadania to koszt 1.774.000,-zł. zaś brakująca środki to  
374.000,-zł. Skarbnik powiedziała, że kwota ta pozwali Burmistrzowi ogłosić przetarg i podpisać 
umowę z wykonawcą. Nadmieniła również, że projekt ten jest dofinansowany w 50% ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki - umowa z 2015 roku na kwotę 886.500,-zł. z podziałem na lata 
2016 - 700.000,-zł, i 2017 - 186.500,-zł. W ramach zadania, zostanie wykonana przebudowa 
istniejącego stadionu uwzględniająca potrzeby sekcji lekkoatletycznej. Wg koncepcji z którą RM 
została wcześniej zapoznana.  W związku z powyższym przetarg na wybór wykonawcy zostanie 
ogłoszony w roku bieżącym, zadanie zostanie zrealizowane do końca 2016 roku, zaś końcowe 
płatności faktur będą rozliczone w 2017 roku. 
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. UCHWAŁA NR XVIII/171/2016 RADY 
MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGNIĘCIA 
ZOBOWIĄZANIA NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA 
KOMPLEKSU LEKKOATLETYCZNEGO W NOWEJ DĘBIE”, została podjęta przy 14 
głosach „za”. 
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4)    Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Miastu Tarnobrzeg. 
Poinformowała, że projekt uchwały powstał w związku z wnioskiem Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu o udzielenie pomocy finansowej na zakup urządzenia 
służącego do badań i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych tzw. sztucznego 
płuca. Zakup urządzenia, którego koszt wynosi 37.392,-zł. przyczyni się to do obniżenia kosztów 
utrzymania aparatów, jakie ponosi gmina podczas wykonywanych przez autoryzowany serwis 
corocznych przeglądów. Przegląd i badanie aparatów znajdujących się na wyposażeniu jednostek 
OSP z terenu miasta i gminy będzie bezpłatny, a gmina jedynie zabezpieczy części zamienne. 
Dodała, że zakup urządzenia będzie finansowany przez Gminy; Nowa Dęba, Baranów 
Sandomierski, Grębów i Gorzyce po 6.000,-zł., Powiat Tarnobrzeski - 6.000,-zł. oraz Miasto 
Tarnobrzeg - 7.392,-zł. Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. UCHWAŁA NR 
XVIII/172/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE UDZIELENIA 
POMOCY FINANSOWEJ MIASTU TARNOBRZEG, została podjęta przy 14 głosach „za”. 
5)   Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały 
RM, zmieniającej 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 proponowane w projekcie rozwiązanie 
powoduje zwiększenie wydatków na rzecz niepublicznego przedszkola „Krasnal” w Nowej Dębie. 
Dodała, że na realizację tej uchwały winny wystarczyć środki założone w tegorocznym budżecie 
gminy. Może zajść również sytuacja, że zwiększenie liczby dzieci w stosunku do planowanych 
przez prowadzącego przedszkole może wymagać w przyszłości zmian w budżecie, celem 
zabezpieczenia realizacji zapisów określonych uchwałą. Projekt uchwały ukierunkowany jest na 
teraźniejszość, ale także na przyszłość w związku z tym, że na gminy nałożony został obowiązek 
zapewnienia miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci od 3 do 6 roku życia od 1 września 
2017 r. Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Stanisław Skimina oraz  
komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformowali, że obie komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały, w której 
głos zabrali; Stanisław Skimina zapytał ile dzieci uczęszcza do tej placówki. 
Burmistrz odpowiedział, że 91 z terenu gminy oraz 23 spoza gminy.  
Marian Tomczyk zapytał jakiego rzędu jest kwota, która przewidziana jest na dzieci nie z naszej 
gminy i czy jest możliwość jej odzyskania od samorządów, których są mieszkańcami. 
Burmistrz odpowiedział, że praktycznie nie można odzyskać wydatkowanych środków. Wyjaśnił, 
że pieniądze „nie wychodzą” poza gminę lecz trafiają do przedsiębiorcy prowadzącego placówkę i 
są to środki wynoszące rocznie ok. 20 tys. zł. 
Tomasz Gazda uważa, że wydatkowanie środków budżetowych na dzieci spoza gminy jest 
niecelowe i jest za utrzymaniem dotacji dla niepublicznego przedszkola w dotychczasowej 
wysokości tj. 75%. 
Marzena Chmielowiec zwróciła uwagę, że rodzice tych dzieci pracują w naszej gminie. 
Jan Flis uważa, że przyznanie dotacji w proponowanej wysokości jest robieniem prezentu innym 
gminom, które wyręcza się z ponoszenia kosztów utrzymania swoich dzieci w przedszkolach. 
Przypomniał, że pewna grupa radnych miała problem z kilkugroszową podwyżką podatków, a w 
tej sytuacji opowiadają się za przyznaniem środków budżetowych, gdzie występują braki na 
realizację zadań gminy.    
Tomasz Dziemianko nadmienił o ustaleniach z przedsiębiorcą prowadzącym przedszkole i uważa, 
że należy się z nich wywiązać. 
Krzysztof Sałek uważa, że nadrzędnym celem samorządu winno być dobro gminy. Dodał, że w tej 
szczególnej sytuacji podjęcie uchwały będzie stanowiło o przedłożeniu dobra gminy nad inne 
sprawy. 
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Andrzej Wołosz, powiedział że w kraju panuje sytuacja sprzyjająca wspieraniu rodziny i uważa, 
że podejmując tę uchwałę, samorząd włączy się w nurt tych działań. 
Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie, w wyniku którego 
UCHWAŁA NR XVIII/173/2016 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 
przyjęta przy 9 głosach „za”, 4 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”. 
6)     Krystian Rzemień dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury przedstawił projekt uchwały w 
sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowej Dębie. 
Uzasadniając projekt powiedział, że przedłożona uchwała ma charakter intencyjny, pozwalający 
na podjęcie dalszych czynności niezbędnych w celu utworzenia Szkoły Muzycznej. W ramach 
dotychczasowych działań zorganizowane zostało spotkanie z Dyrektorem Departamentu 
Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz z Wizytatorem Centrum Edukacji Artystycznej. Rozmowy pozwoliły na 
określenie możliwości utworzenia przez samorząd Szkoły Muzycznej I stopnia oraz podjęcia 
koniecznych dalszych działań. Odbyły się również spotkania z organami prowadzącymi tego typu 
placówki samorządowe celem zapoznania się z przygotowaniem podstaw budżetu pod działalność 
szkoły. We wszystkich placówkach oświatowych Gminy została przeprowadzona ankieta w 
zakresie zainteresowania uczęszczaniem dzieci do szkoły muzycznej. Po analizie wyników ankiet, 
rodzice 493 dzieci wyrazili chęć ich posłania do szkoły. Liczba ta stanowi niemal 30% wszystkich 
uczniów szkół i dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie. Planowana SM, byłaby szkołą o 
pełnych uprawnieniach szkoły publicznej, z idącą za każdym uczniem subwencją oświatową i 
całkowicie bezpłatna dla uczniów. Nauczanie prowadziliby pedagodzy posiadający wykształcenie 
zgodne z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęcia obejmowałyby lekcje 
indywidualne nauki gry na wybranych instrumentach oraz lekcje grupowe np. rytmika, kształcenie 
słuchu, audycje muzyczne, zespół instrumentalny, chór, orkiestra, które byłyby realizowane w 
grupach. Placówka mogłaby początkowo funkcjonować w budynku Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Nowej Dębie z zastrzeżeniem, że samorząd przeznaczy na działalność Szkoły w 
przyszłych latach pomieszczenia w innym budynku, dającym większe możliwości lokalowe. 
Planowany termin rozpoczęcia kształcenia to wrzesień 2016 r.  
Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. Dodał, że zgodnie z ustaleniami komisja oczekuje na potwierdzoną 
informację odnośnie wysokości subwencji przypadającej na jednego ucznia. 
Dyrektor przytoczył treść rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 
2016. które precyzuje podział określonej w ustawie budżetowej na rok 2016 kwoty części 
oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem w 
szczególności typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez te jednostki, stopni awansu 
zawodowego i nauczycieli oraz liczby uczniów w szkołach i placówkach. Dodał, że jest to kwota 
~11tys. zł./ucznia. 
Zbigniew Karkut zawnioskował, aby w uchwale dokonać zapisu, że szkoła funkcjonować będzie 
w obiektach będących własnością gminy. 
W odpowiedzi burmistrz zwrócił uwagę na trudną sytuację demograficzną  gminy, która może 
skutkować likwidacją szkół, co w konsekwencji spowoduje, że gmina dysponować będzie 
zwolnionymi obiektami szkolnymi. 
Zbigniew Karkut wycofał swój wniosek. 
Na zapytanie M. Chmielowiec burmistrz poinformował kto będzie powoływał dyrektora szkoły 
oraz w jakim trybie załatwiane będą sprawy proceduralne. 
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Innych głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie, w wyniku 
którego UCHWAŁA NR XVIII/174/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W 
SPRAWIE ZAMIARU UTWORZENIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W NOWEJ 
DĘBIE, została podjęta przy 14 głosach „za”. 
Dyrektor Rzemień podziękował radnym oraz Burmistrzowi za wsparcie inicjatywy. 
7)    Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt 
uchwały RM w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2016 roku. 
Poinformowała, rada gminy zobowiązana jest do określania corocznie w drodze uchwały takiego 
dokumentu i w związku z tym przygotowany został projekt programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 
2016 roku. Dodała, że program zawiera elementy określone w ustawie o ochronie zwierząt i 
zgodnie z przepisami  został przekazany do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Tarnobrzegu, zarządcy i dzierżawców obwodów łowieckich oraz organizacji społecznych, 
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy 
Nowa Dęba. 
Andrzej Wołosz Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XVIII/175/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE 
PRZYJĘCIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA I GMINY 
NOWA DĘBA W 2016 ROKU, została podjęta przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
8)     Następnie Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw 
domowych z terenu gminy Nowa Dęba. 
Poinformowała, że Rada Miejska Uchwałą Nr IV/37/2015 z 26 lutego 2015 r. w sprawie dopłat do 
ceny 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu 
gminy Nowa Dęba ustalono również termin przekazywania dopłaty do PGKiM.  Dodała, że w 
drodze niniejszej uchwały dokonuje się jedynie zmiany terminu przekazania do przedsiębiorstwa 
dopłaty do wody i ścieków z 15-go dnia na 30-ty dzień miesiąca następującego po upływie danego 
kwartału. Przewodniczący komisji Budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag nie było. UCHWAŁA NR XVIII/176/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE DOPŁAT DO CENY 1M3 DOSTARCZONEJ 
WODY ORAZ ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 
Z TERENU GMINY NOWA DĘBA została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”. 
O  godz. 16 30 Przewodniczący ogłosił 25 min. przerwy w obradach. 
O  godz. 16 55 obrady zostały wznowione. 
Ad.  9. 
Przewodniczący Wojciech Serafin udzielił głosu Marii Tomczyk - Kierownikowi Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, która przedstawiła Sprawozdanie z działalności Miejsko - 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok oraz potrzeby na rok bieżący. Kierownik 
powiedziała, że sprawozdanie obejmuje informacje zakresie: 
- działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, 
- sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego- raport z realizacji gminnego    
  programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 
- raport z ewaluacji i monitoringu ,,miejsko-gminnego programu wspierania rodziny w gminie   
  nowa dęba na lata 2013-2015”obejmujący rok 2015, 
- sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok. 
W trakcie składania informacji Kierownik szeroko omówiła działalność Ośrodka w zakresie: 
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 liczby rodzin objętych pomocą, 
 liczby mieszkańców korzystających z różnych form pomocy, 
 liczby zgłoszeń w sprawach udzielenia pomocy, 
 charakterystyki rodzin objętych pomocą, 
 dochodów i wydatków ośrodka oraz pracowników ośrodka. 

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  W punkcie „informacja z realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony  ofiar przemocy w rodzinie wraz z 
informacją na temat działalności Zespołu Interdyscyplinarnego” Rada wysłuchała informacji nt 
działań Zespołu w zakresie zjawiska przemocy, jego skali występowania oraz  działań 
podejmowanych w odniesieniu do osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie. Dalej 
Kierownik Maria Tomczyk przedstawiła potrzeby na rok bieżący w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej. W informacji Rada zapoznała się również z zasobami 
instytucjonalnymi pomocy i wsparcia, kadrą, zatrudnieniem ośrodka i zespołami pracy socjalnej 
oraz środkami finansowymi przewidzianymi na tę działalność. Pytań ze strony radnych nie było. 
Podsumowując Przewodniczący Wojciech Serafin stwierdził, że Rada pozytywnie oceniła 
przedstawioną informację oraz podziękował Kierownikowi oraz pracownikom Ośrodka za wkład 
pracy i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców naszej Gminy.  
 Ad.  10. 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych Elżbieta Gil Sekretarz Gminy poinformowała o 
interpelacjach, które złożone został przez radnych w okresie między sesjami: 
1. Stanisław Skimina w sprawie poprawy zjazdu z drogi powiatowej w Chmielowie, 
2. Marzena Chmielowiec w sprawie ekspertyzy dotyczącej możliwości przystosowania poddasza    
    Strażnicy OSP w Chmielowie dla użytkowych, 
3. Marzena Chmielowiec w sprawie stanu technicznego boiska wielofunkcyjnego w Chmielowie. 
4. Zapytanie Mariana Tomczyka dotyczyło wycinki drzew na terenie osadnika w Cyganach. 
Sekretarz Gminy zapoznała Radę z odpowiedzią Burmistrza na interpelację. 
Ad.  12. 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
Stanisław Skimina zgłosił, że w rejonie skrzyżowania z drogą Jadachy – Ocice przejezdni poprzez 
wyrzucanie śmieci, spowodowali powstanie „dzikiego wysypiska śmieci” i zwrócił się do 
Komendanta Straży Miejskiej o podjęcie działań w celu ustalenia sprawców. 
Radny zgłosił również potrzebę podcięcia gałęzi drzew i krzewów wchodzących w drogę na 
terenie Chmielowa. 
Radny zawnioskował również o podjęcie działań w celu ustalenia sprawców zrzutu ścieków przez 
właścicieli gospodarstw nie podłączonych do kanalizacji, co miało miejsce przed świętami na 
terenie Chmielowa. 
Marian Tomczyk zwrócił uwagę, że na drodze powiatowej za Jadachami w kierunku Tarnobrzega 
znajduje się wzniesienie i droga w tym miejscu nie jest właściwie oznakowana, co powoduje 
zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników drogi. Zwrócił się tym samym do burmistrza o 
wystąpienia w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego. 
Radny zwrócił również uwagę na potrzebę przystąpienia do remontu dróg gminnych po zimie. 
Marzena Chmielowiec zwróciła się z zapytaniem  dotyczącym możliwości pozyskania środków 
bądź z programu profilaktyki alkoholowej lub z innych źródeł na remont Orlika w Chmielowie. 
Radna poruszyła również sprawę rozbiórki budynku Młyna w Chmielowie w kontekście ochrony 
zabytków na terenie gminy. Wniosła przy tym o podjęcie inicjatywy mającej na celu ochronę 
pozostałych nieruchomości mających wartość historyczną. 
W kolejnej sprawie radna zwróciła się o informację dotyczącą kosztów orkiestry dętej w 
Chmielowie oraz środków na budowę szatni dla LZS w Chmielowie. 
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Ryszard Szafran zgłosił potrzebę zmiany organizacji ruchu na ulicy wewnętrznej przy budynku 
Jana Pawła II 20 i 18. Dodał, że obecny stan należy uregulować, gdyż stwarza niebezpieczeństwo 
w ruchu pojazdów. 
Radny ponowił swój wniosek dotyczący zainstalowania lustra celem poprawienia widoczności w 
rejonie skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Kościuszki. 
Tomasz Gazda zgłosił potrzebę dokonania napraw uszkodzonych urządzeń zabawowych 
wewnątrz podwórek na terenie miasta. 
Zbigniew Karkut zwrócił się o podjęcie interwencji w Alfredówce, gdzie po drogach publicznych 
odbywa się szybka jazda pojazdami krosowymi, co stwarza zagrożenie dla innych użytkowników 
oraz zakłóca spokój mieszkańcom. 
Andrzej Wołosz zwrócił się o rozwiązanie problemu poprzez właściwe oznakowanie ulicy Leśnej 
w rejonie placówek oświatowych, gdzie  osoby przywożące dzieci niewłaściwe parkują pojazdy i 
blokują drogę. 
Do zgłoszonych spraw ustosunkowali się burmistrz oraz komendant SM. 
Przewodniczący Wojciech Serafin poinformował radnych o wpłynięciu do RM; 
- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Nowa Dęba za 2015 rok oraz 
sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie 
za rok 2015 
- informacji o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2015 rok 
- skargi mieszkańca Nowej Dęby na postępowanie Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w 
Nowej Dębie w związku z nie udostępnieniem informacji publicznej. 
Rada w głosowaniu 12 głosami „za”, 1 „przeciwnym” i 1 „wstrzymującym się” zdecydowała o 
skierowaniu sprawy celem rozpatrzenia do komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący Jan Flis zapowiedział, że w najbliższym czasie ustali termin posiedzenia komisji 
rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia złożonych sprawozdań finansowych. Jednocześnie Jan Flis 
zapoznał Radę z ustaleniami komisji z posiedzenia 10 marca br. w związku ze skargą na 
czynności dyrektora SOK i nieczynną platformą dla niepełnosprawnych oraz przedstawił wniosek 
dotyczący budowy podjazdu dla wózków.  
Przewodniczący przypomniał radnym o obowiązku złożenia do 29 kwietnia br. oświadczeń 
majątkowych za 2015 rok. 
Zapowiedział również termin następnej sesji RM, która planowana jest na 28 kwietnia 2016 o 
godz. 1500 w UMiG. 
Ad.  13. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
obrad XVIII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
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