Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetowej
i Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki
7 listopada 2016 r.
Posiedzenie komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
rozpoczęło się o godz. 1530 i trwało do godz. 1820.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie komisji zgodnie z lista obecności stanowiącą
załącznik do protokołu.
Posiedzenie otworzył Krzysztof Sałek, Przewodniczący Komisji Budżetowej witając
wszystkich przybyłych.
Przedstawił porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia.
Ochrona przeciwpożarowa na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.
Omówienie założeń do planu taryfowego na wodę i ścieki na 2017 rok.
Wolne wnioski i zapytania.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt porządku posiedzenia komisji, który
został przyjęty jednomyślnie „za”.
Ad. 2.
Głos zabrał Tadeusz Jadach, Przewodniczący Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP w ND
Burmistrz Wiesław Ordon wraz z Adamem Smyklą, Komendantem Gminny Ochrony
Przeciwpożarowej przedstawili zadania OSP do realizacji na 2017 rok.
A. Smykla przedstawił priorytetowe zadania do realizacji w 2017 r. Najważniejszym zadaniem
jest dokończenie rozpoczętej inwestycji w Jadachach.
Kolejno przedstawił potrzeby w poszczególnych jednostkach OSP:
- Alfredówka – dokończenie prac adaptacyjnych na poddaszu budynku;
- Chmielów – wykonanie części socjalno-bytowej i szkoleniowej poprzez dobudowanie
pomieszczeń lub adaptację poddasza;
- Cygany – dobudowanie boksu garażowego do budynku;
- Jadachy – budowa boksów garażowych (projekt został wykonany i fundamenty);
- Dęba – termomodernizacja budynku, remont wieży;
- Poręby Dębskie – remont węzła sanitarnego i dostosowanie boksu garażowego;
- Rozalin – dobudowa części socjalno-sanitarnej;
- Tarnowska Wola – termomodernizacja budynku.
Dodał, że procedury dot. pozyskanie samochodu dla OSP Rozalin są w toku, do 10 grudnia
sprawa zostanie załatwiona.
Dla OSP Jadachy konieczny jest zakup samochodu, dla OSP Poręby Dębskie pozyskanie
samochodu używanego z Państwowej Straży Pożarnej, ewentualnie zakup lekkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego.
Poinformował również, że 18 listopada rozpoczyna się kurs ratownictwa technicznego, w którym
weźmie udział 12 osób.
Kończąc powiedział, że sprzęt w jednostkach OSP jest sprawny, posiada wszystkie stosowne
przeglądy i dopuszczenia.
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T. Jadach dodał, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
OSP należy wskazać kolejność zadań do realizacji, a potrzeb jest dużo.
Następnie odczytał pismo skierowane przez sołectwo i OSP do Rady Miejskiej, Burmistrza
i komisji rady o wprowadzenie do projektu budżetu gminy na 2017 rok zadań: rozbudowa
budynku OSP w Jadachach i zakup samochodu dla OSP Jadachy. 2017 rok jest podobno
ostatnim na uzyskanie środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie zakupu samochodów
pożarniczych. Dodał, że planowane jest przeznaczenie środków ze sprzedaży działek gminnych
na zakup ciężkiego lub średniego samochodu pożarniczego.
Przewodniczący komisji wyraził opinię, że priorytetem jest kontynuowanie inwestycji
w Jadachach – rozbudowa budynku OSP.
Burmistrz dodał, że na dokończenie rozpoczętej inwestycji w Jadachach potrzeba około
900 000zł. Wskazane byłoby, aby zadanie zakończyć w cyklu 2-letnim i dodatkowo pozyskać
środki z UE na modernizację starej części remizy OSP (na cele kulturalne i społeczne). Odniósł
się do zakupu samochodu – koszt zakupu to około 1 mln zł, podatek VAT wzrósł z 8 do 23%.
To zadanie nie jest planowane do budżetu na 2017 rok.
Po dyskusji ustalono, że w projekcie budżetu znajdzie się kontynuacja rozpoczętej inwestycji
w Jadachach i należy rozważyć zakup samochodu dla OSP w Jadachach w 2017 roku
w razie, gdy gmina będzie miała możliwości finansowe i możliwość pozyskania środków
zewnętrznych na to zadanie.
Radna Marzena Chmielowiec przypomniała przewodniczącemu komisji o obietnicy zwołania
posiedzenia komisji dot. zakresu wykonywanych prac przez PGKiM Sp. z o.o. na Cmentarzu
Komunalnym w Nowej Dębie.
Ad. 3
Antoni Kapusta, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny i Marek Pabian – Zastępca Prezesa,
Główny księgowy PGKiM Sp. z o.o. przedstawili plan taryf na 2017 rok dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. PGKiM planuje nadal 3 grupy
taryfowe. W trzeciej grupie taryfowej spada cena wody i ścieków w związku z brakiem
nakładów na modernizację sieci.
M. Pabian przedstawił jak będą kształtowały się ceny w 2017 roku i tak:
Grupa ZW 1 i Oś 1 i Grupa ZW 2 i Oś 2 – woda/m3 – 4,46zł netto, 4,82zł brutto (utrzymana
cena z 2016 r.); – ścieki/m3 wzrost cen – 5,63zł netto, 6,08zł brutto (obecnie w 2016 roku 5,17zł
netto, 5,58zł brutto);
Grupa ZW 3 i Oś 3 – woda/m3 - obecnie 5,38zł netto, 5,81zł brutto, w 2017 r. planowana jest
obniżka ceny – 4,87zł netto, 5,26zł brutto; – ścieki/m3 – spadek cen - 5,55zł netto, 5,99zł brutto
(obecnie – 7,28zł netto, 7,86zł brutto.
M. Chmielowiec zapytała o powód spadku cen w Grupie ZW 3 i Oś 3.
M. Pabian odpowiedział, że konstrukcja taryfy wynika z ustawy.
Następnie rozgorzała dyskusja na ten temat.
Zbigniew Karkut zgłosił wątpliwość: jak ma się obniżka taryfy, a przecież planujemy
inwestycje, a wtedy ceny wody i ścieków będą musiały wzrosnąć.
Prezes Zarządu odpowiedział, że w przypadku zakończenia zadań inwestycyjnych prognozuje,
że od 2020 r. cena ścieków wzrośnie. Przypomniał, że podczas posiedzenia Komisji Budżetowej
i Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w lipcu br. ustalono, że kwota dopłaty z budżetu
gminy do ceny 1 m3 dostarczonej wody dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę wyniesie 0,61zł, a kwota dopłaty do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków
dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków wyniesie 1,01zł
(dopłata z budżetu gminy stopniowo będzie przenoszona z dopłaty do 1m3 wody na dopłatę do
1m3 ścieków).
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Ewa Rozenbajgier, Kierownik Referatu Spraw Komunalnych i Społecznych dodała, że odbiorcy
indywidualni zapłacą za 1m3 dostarczonej wody o 0,30zł więcej, a za 1m3 odprowadzanych
ścieków 0,20zł więcej.
Burmistrz powiedział, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał sposób
konstruowania grup taryfowych za prawidłowy. Przypomniał, że radni nie byli zadowoleni
z wysokości taryfy dla Grupy ZW 3 i Oś 3 (dot. m.in. spółki BEGG).
Burmistrz przypomniał, że problem stanowi przestarzała sieć kanalizacyjna, generująca koszty.
Samo usuwanie awarii kosztowało spółkę w br. około 200 000zł. Spore wydatki związane są
z wypompowywaniem i wywożeniem ścieków z Osiedla Buda Stalowska. Dodał, że
w przypadku nie uchwalenia przez radę taryf i tak wejdą w życie, ale wtedy nie będzie dopłat do
wody dla mieszkańców.
Z. Karkut wyraził opinię, że gmina niejako robi „prezent” przedsiębiorcom działającym
w strefie, obniżając znacznie cenę m3 wody i ścieków. Taką decyzję trudno będzie wytłumaczyć
mieszkańcom.
Burmistrz dodał, że rozważana była propozycja jednej taryfy dla wszystkich (mieszkańców, firm
i strefy ekonomicznej). Sieć kanalizacyjna na terenie strefy jest w fatalnym stanie.
M. Pabian powiedział, że zgodnie z decyzją UOKiK w 2017 r. muszą być utrzymane 3 grupy
taryfowe.
Przewodniczący Komisji dodał, że po modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, jak nie będzie
strat wody, będzie można podejść do wprowadzenia jednej taryfy.
Stanisław Skimina zapytał, czy koszty odprowadzania ścieków w strefie nie są wyższe ?.
M. Pabian odpowiedział, że koszty są takie same jak dla odbiorcy indywidualnego, są to ścieki
komunalne.
Prezes Zarządu PGKiM dodał, że wyrywkowo badane są ścieki. Tylko Spółdzielnia Inwalidów
„ZJEDNOCZENIE” Sp. z o.o. ma pozwolenie na zrzut ścieków tzw. „agresywnych”.
Przypomniał, że sieć kanalizacyjna w mieście pochodzi z lat 1936-1938, kolektor główny i rury
są z kamionki.
Burmistrz dodał, że na terenie strefy ścieki przemysłowe odbierane są przez Zakłady Metalowe
„DEZAMET”, które posiadają oczyszczalnię ścieków przemysłowych.
Prezes Zarządu PGKiM dodał, że cenę wody i ścieków w gminie należy porównywać do cen
w podobnych miastach (np. Kolbuszowa, Stalowa Wola). W Kolbuszowej cena 1m3 ścieków jest
wyższa niż w naszej gminie (ścieki 7,15zł/m3 netto dla odbiorcy indywidualnego) i planowana
jest dalsza podwyżka, bo gmina planuje kolejne inwestycje. Dodał, że w związku ze strukturą
terenu w Nowej Dębie jest aż 86 przepompowni ścieków, które zużywają sporo energii
elektrycznej. Dla porównania w Kolbuszowej są tylko 3 przepompownie. W Stalowej Woli,
gdzie zabudowa mieszkaniowe jest gęściejsza niż w Nowej Dębie cena 1 m3 ścieków dla
odbiorcy indywidualnego wynosi 5,93zł netto.
Burmistrz odpowiadając na pytanie Janiny Lubery, ile gmina musiałaby zabezpieczyć środków
w budżecie gminy, aby mieszkańcy nie odczuli podwyżek cen wody i ścieków odparł, że około
1 mln zł.
Prezes Zarządu PGKiM dodał, ze spada zużycie wody i odprowadzanie ścieków, mieszkańcy
oszczędzają, a koszty stałe rosną. W związku z tym, że występują wody gruntowe,
odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, ścieków jest więcej. To także powoduje wzrost kosztów
utrzymania. Starają się obniżać koszty, np. spółka utworzyła z gminą grupę zakupową, w wyniku
czego koszty energii zmalały o około 10% (dot. kosztów przepompowni).
Na koniec Burmistrz dodał, że w samym mieście należy wymienić 8 km sieci kanalizacyjnej –
koszt około 10 mln zł. W Alfredówce i Budzie Stalowskiej koszt budowy kanalizacji to około
4,5 mln zł.
Podsumowując dyskusję Przewodniczący Komisji powiedział, że 4-osobowa rodzina wyda
w 2017 r. na wodę i ścieki średnio 6,50zł/miesięcznie więcej.
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Ad 4.
Tomasz Gazda powiedział, że zwracają się do niego mieszkańcy, którzy otrzymali pismo
z UMiG, ze nie będą przedłużane umowy na garaże przy ul. I. Krasickiego w związku
z planowaną budową bloku mieszkalnego w 2017 roku.
Burmistrz odpowiedział, ze mieszkańcy wiedzieli o tym, umowy były przedłużane corocznie.
Leszek Mirowski, Zastępca Burmistrza powiedział, że gmina nie posiada wolnego terenu, na
który można przenieść garaże. Dodał, że w wielu przypadkach w tych garażach składowane są
różne sprzęty i materiały.
Stanisław Skimina, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu poinformował,
że 17 listopada o godz. 1300 planowane jest wyjazdowe posiedzenie komisji – szkoły
w sołectwach i osiedlu Dęba.

Ad. 5.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokół sporządziła:
Barbara Sudoł

Przewodniczący Komisji
Statutowo-Organizacyjnej,
Spraw Społecznych i Etyki
Ryszard Szafran

Przewodniczący Komisji
Budżetowej

Krzysztof Sałek
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