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    PROTOKÓŁ 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i 

Inwestycji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
 

w dniu 19 września 2017 r. 
 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy Nowa Dęba.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie obydwu komisji oraz osoby zaproszone do udziału, 
zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu. Posiedzenie otworzył 
Przewodniczący Krzysztof Sałek, który powitał wszystkich uczestniczących, a następnie 
przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Powitanie i otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Omówienie sprawy współpracy pomiędzy samorządami Gminy i Powiatu w zakresie 

realizacji wspólnych zadań przewidzianych na rok bieżący oraz zamierzeń na 2018 rok. 
4. Omówienie spraw dotyczących działalności PGKiM w Nowej Dębie zakresie usług 

świadczonych przez przedsiębiorstwo na rzecz gminy i jej mieszkańców oraz utrzymania 
Cmentarza Komunalnego. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przewodniczący Komisji budżetowej Krzysztof Sałek powitał przybyłych radnych Rady Powiatu 
Tarnobrzeskiego, prezesa PGKiM, burmistrza miasta i gminy wraz z zastępcą, przewodniczącego 
RM oraz członków komisji.  
Przedstawiony porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez obydwie komisje. 
 
Ad. 3. 
Na wstępie Krzysztof Sałek nawiązał do dotychczasowej współpracy z powiatem tarnobrzeskim w 
zakresie zadań drogowych. Powiedział, iż bilans tej współpracy nie jest równy jak stanowiła 
wcześniejsza umowa 50:50. Gmina Nowa Dęba włożyła 700 tys. zł. na zadania będące w 
kompetencji powiatu, przy wkładzie ok. 500 tys. zł. środków powiatowych. Następnie wymienił 
dziedziny współpracy do których mieszkańcy zgłaszają uwagi, a to przede wszystkim utrzymanie 
chodników i rowów przy drogach powiatowych szczególnie na terenie sołectw.  
Członek Zarządu Powiatu Jerzy Sudoł zwrócił się, aby dyskusja skupiła się na współpracy 
pomiędzy samorządami, a nie wzajemnym rozliczaniu. Uważa też, że uczestnikiem tej dyskusji 
winien być również starosta i wicestarosta tarnobrzeski, gdyż rani niejednokrotnie mają wpływu 
na decyzje władz. 
Stanisław Skimina wskazał na konieczność zakończenia remontu ulicy Kolejowej w Chmielowie, 
który rozpoczął się wiele lat temu. Przy wkładzie gminy (100 tys.) starosta deklarował drugie 100 
tys. jednakże tych środków nie przekazał. Obecnie chodnik przy tej ulicy będzie realizowany na 
długości 140 m ze środków gminy, gdyż bezwzględnie wymagają tego względy bezpieczeństwa 
mieszkańców. Radny oczekuje wsparcia radnych w tej sprawie u starosty. 
Burmistrz Wiesław Ordon wspomniał o zadaniach na chodnikach i deptakach, które zrealizowane 
zostały ze środków PROW, jednak ta możliwość się zakończyła i obecnie oczekuje 
zaangażowania się powiatu w zadania, które należą do jego właściwości i są bardzo istotne z 
punktu widzenia społeczności lokalnych. 
Wspomniał o priorytetowym zadaniu, które jest w trakcie realizacji, tj. ulicy Kościuszki w Nowej 
Dębie, która jest drogą dojazdową do nowodębskiej strefy ekonomicznej. Wspomniał o 
problemach, które wystąpiły w związku z odstąpieniem starosty od budowy oświetlenia tej ulicy, a 
która to decyzja była niezgodna z projektem technicznym. 
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Kolejnymi zadaniami, co do których starosta deklarował współudział finansowy, to budowa 
chodnika w Alfredówce i budowa parkingów przy ulicy Jana Pawła II w Nowej Dębie. Ponadto 
mieszkańcy oczekują budowy chodników w Rozalinie i w Cyganach. Burmistrz powiedział, że 
rozmowy ze starostą w kwestiach finansowych są trudne i nie przynoszą oczekiwanych efektów, 
stąd zwraca się do radnych rady powiatu o wsparcie tych działań. Poruszył także sprawę 
współpracy w zakresie utrzymania dróg, chodników i rowów przy drogach powiatowych. Dodał, 
że działania te wykonywane są z opóźnieniem i często po naciskach na służby odpowiedzialne za 
utrzymanie. 
Tomasz Gazda wymienił potrzebę zainstalowania lustra drogowego przy niebezpiecznym 
wyjeździe z drogi wewnętrznej na ulicę Jana Pawła II w rejonie apteki „Centrum” oraz 
konieczność remontu przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza. 
Do wypowiedzi ustosunkował się Jerzy Sudoł, który zaznaczył, że radnym zależy na dobrej 
współpracy z samorządem Nowej Dęby. Zwrócił jednak uwagę, że Powiat stanowią cztery gminy 
i działania muszą być wyważone tak, aby potrzeby i oczekiwania były realizowane równomiernie. 
Powiedział też, że najwięcej środków powiatowych przekazywanych jest do gminy Nowa Dęba na 
terenie której, znajduje się największa ilość dróg ok. 170 km. oraz chodników. Wspomniał, że na 
terenie naszej gminy realizowane są 2 drogi ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych tzw. „schetynówek” mających na celu udzielanie  dotacji celowych z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg 
powiatowych i gminnych. Powiedział, że radni nie posiadali wiedzy, iż starosta dokonał 
samodzielnie zmiany zakresu zadania na ul. Kościuszki poprzez usunięcie z projektu budowy 
oświetlenia. Uważa, że wiele można dokonać na zasadzie współpracy i powiedział, aby w 
przypadku jaki miał miejsce, informować radnych, aby mogli skutecznie pomóc poprzez swoje 
działania. Nawiązał do zadań realizowanych na terenie Chmielowa i obiecał, że dołoży starań aby 
chodnik przy ulicy Kolejowej został zrealizowany. To samo dotyczy chodnika w Cyganach, który 
ma być wykonany. Poinformował, że w 2018 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna 
na ulicę Majdańską w Porębach Dębskich, zaś realizacja będzie przewidziana w 2019 roku. W 
następnej kolejności przewiduje realizację drogi Borowej w tym osiedlu. Odnośnie ulicy 
Mickiewicza, to zgłosi staroście potrzebę poprawy przejścia dla pieszych oraz temat lustra na ul. 
Jana Pawła II. Następnie Jerzy Sudoł poinformował radnych o problemach z jakimi boryka się 
powiat, do których należą: sprawy oświaty, w tym funkcjonowanie LO w Nowej Dębie, problemy 
związane z utrzymaniem szpitala powiatowego, gdzie trwają szeroko zakrojone działania 
związane z pozyskiwaniem funduszy. Pochwalił jednocześnie dynamikę rozwoju naszej gminy 
oraz zwrócił uwagę na starania władz o wygląd miasta i jeszcze raz podkreślił chęć dobrej 
wzajemnej współpracy. 
Przewodniczący RM Wojciech Serafin uważa, że należy wypracować nowe zasady na przyszły 
rok oraz sposób ich finansowania, gdyż dotychczasowe ustalenia konwentu samorządowców z 
terenu powiatu tarnobrzeskiego ze starostą na temat wspólnych inwestycji nie są dotrzymywane. 
Jerzy Sudoł uważa, że połączenie sił i pieniędzy może przynieść korzyści wszystkim 
mieszkańcom powiatu. Wspomniał, że taka współpraca została już wdrożona w życie, dzięki 
czemu wiele dróg zostało zmodernizowanych w tym droga Ocice – Chmielów - Jadachy, którą 
odremontowano dzięki dobrej współpracy samorządu powiatowego i nowodębskiego.  
Krzysztof Sałek powiedział, że mieszkańcy rozliczają radnych RM z działań i niema znaczenia 
czyja jest droga. Stąd też dobra współpraca z powiatem jest bardzo istotna dla gminy. Wniósł 
również, aby umowy i porozumienia były dotrzymywane. 
Zbigniew Karkut powiedział, że mieszkańcy Alfredówki wyrażają zdziwienie, że chodnik przy 
drodze powiatowej ma być realizowany ze środków gminnych. Zwrócił się również w sprawie 
uregulowania własności drogi biegnącej od krzyżowych mostów do Budy Stalowskiej. 
Wiesław Ordon zwrócił się również do radnych RP o zaangażowanie w sprawę konstruowania 
projektu budżetu w zakresie zadań drogowych. 
Krzysztof Sałek wspomniał, że corocznie w czasie konstruowania projektu budżetu gminy, do 
udziału w tych pracach zapraszani są radni powiatowi. Ponowił takie zaproszenie na rok bieżący i 



3 
 
oczekuje wypełnienia zobowiązań. 
Radny RP Marek Zięba powiedział, że oczekuje ze strony gminy współpracy, a nie rozliczania. 
Zapewnił, że będzie wspierał zadania rozpoczęte i dążył do ich zakończenia. 
Burmistrz wymienił zadania, na realizację  których, gmina przeznaczyła  środki budżetowe  
 400 tys. ulica Kościuszki 
   70 tys. parkingi Jana Pawła II 
 100 tys. chodnik w Alfredówce 
 100 tys. chodnik w Chmielowie 
 100 tys. chodnik w Rozalinie 

Komisja uznała, że następne spotkanie w sprawie współpracy powinno się odbyć z udziałem 
władz powiatu.  
Przewodniczący RM Wojciech Serafin podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i nakreślił 
wizję dalszej współpracy, która powinna wynikać z potrzeb danego środowiska. Dostrzega 
potrzebę następnego spotkania, przed przystąpieniem do prac nad projektem budżetu gmina na 
2018 r. 
Następnie przewodniczący Krzysztof Sałek podziękował za wspólne spotkanie, które jak 
powiedział obnażyło niedoskonałości dotychczasowej współpracy i jednocześnie wskazało, jak ta 
współpraca winna wyglądać. 
Ustalony został termin kolejnego spotkania radnych, którego celem będzie ustalenie priorytetów 
do projektów budżetu obydwu samorządów w zakresie wspólnych zadań. Spotkanie odbędzie się 
we czwartek 21 września 2017 o godz. 14.00.  
Na tym dyskusja została zakończona.           
                                                                                                                                                                                           
Ad. 4. 
Kolejnym punktem porządku posiedzenia było omówienie spraw dotyczących działalności 
PGKiM w Nowej Dębie zakresie usług świadczonych przez przedsiębiorstwo na rzecz gminy i jej 
mieszkańców oraz utrzymania Cmentarza Komunalnego. 
Informacji w tym zakresie udzielił prezes spółki Antoni Kapusta. Na wstępie komisja zapoznała 
się ze sprawami nt ogólnej działalności, a następnie z informacją dot. rozbudowy oczyszczalni 
ścieków oraz modernizacji sieci kanalizacyjnej. Prezes przedstawił problemy z jakimi spółka się 
zetknęła na etapie składania wniosku o dotację oraz na temat aktualnych możliwości oczyszczalni 
w kwestii oczyszczania ścieków. Prezes powiedział, że oczyszczalnia oraz dwa ciągi 
kanalizacyjne wraz z gł. przepompownią w Tarnowskiej Woli znajdują się w stanie awaryjnym. 
Poinformował jakiej działania w tej sprawie są podejmowane oraz dodał, że utrzymanie 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej jest bardzo kosztowne. Wymienił przy tym potrzeby 
finansowe w tym zakresie oraz poinformował o staraniach w kwestii uzyskania dofinansowania w 
formie pożyczki z NFOŚ w kwocie 21 mln.zł. Dodał, że w sierpniu br. spółka poddana została 
trzem kontrolom przez instytucje państwowe, czego skutkiem są zalecenia na kwotę ok. 200 tys. 
Nie wywiązanie się z zaleceń grozi wyłączeniem oczyszczalni z eksploatacji. Dodał, że wskazane 
zadania znajdują się w Planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. 
Następnie szeroko omówił zadania związane z gospodarką odpadami, gdzie wskazał na pilną 
potrzebę rozbudowy PSZOK-u, który przyjmuje jedynie odpady komunalne, gdzie spodziewa się 
przyznania dotacji ~300 tys. zł. 
Następnie prezes omówił sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego. 
Nadmienił, że RM uchwaliła Regulamin, którego zapisy przyczynią się do usystematyzowania 
spraw związanych z korzystaniem z cmentarza oraz jego zarządzaniem. Poinformował, że nie jest 
to działalność, która przynosi zyski. W bieżącym roku na utrzymanie przewidziana była kwota ok. 
60 tys. zł. W ramach utrzymania pobierane są opłaty za usługi, które ustalone zostały przez Zarząd 
Miasta i Gminy w 2001 r. Dalej prezes poinformował o najbliższych planach tj. budowie 2 przęseł 
ogrodzenia cmentarza oraz modernizacji punktów czerpania wody. Jako zarządca boryka się z 
problemami związanymi z zachowaniem ładu przestrzennego oraz w niedługiej perspektywie 
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rozważyć kwestie pozyskania nowych terenów, gdyż występuje pewna kolizja ze strefą ujęcia 
wody. 
W temacie zarzadzania cmentarzem nie było pytań ze strony radnych. 
W dalszej części prezes A. Kapusta zapoznał komisje z problemami występującymi na ujęciu 
wody, a dotyczących oddzielenia chmury zanieczyszczeń od ujęcia. Szacuje koszty inwestycji na 
te działania w wysokości ok. 5 mln. zł. 
W dyskusji radni rozmawiali nt kosztów przyłączeń do kanalizacji oraz nt stawek taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa 
Dęba w związku z zaskarżeniem tej uchwały do sądu przez spółkę Begg z Nowej Dęby. 
Prezes dodał, że przedsiębiorstwo dostosowało taryfy do uwag zawartych w wyroku sądu oraz 
poinformował, że prawdopodobnie na terenie całej gminy będzie obowiązywała jedna taryfa. 
Na tym spotkanie z prezesem PGKiM zostało zakończone. 
 
Ad. 5. 
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzony został protokół z poprzedniego 
posiedzenia komisji. Następnie zapytał, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było.  
Protokół z 23 sierpnia 2017 r. został przyjęty przy 7 głosach „za”. 
 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
            Krzysztof Sałek        
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan                                                                  
 


