PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 22 lutego 2016 r.
Posiedzenie odbyło się w sali Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z
listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji Krzysztof Sałek, który powitał wszystkich
uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku.
3. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok,
2) opłaty targowej,
3) 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.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac komisji za 2015 r. i Planu pracy na 2016 r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków
komisji / 10 „za”/.
Ad. 3.
1) Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok. W uzasadnieniu poinformowała, że dokonuje się
zmian zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu co związane jest 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, a
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.
Po wyjaśnieniach Skarbnika, komisja bez uwag przy 10 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
2) Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM 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.
Głosów w dyskusji nie było. Po udzieleniu wyjaśnień, projekt został zaopiniowany pozytywnie
10 głosów „za”.
3) Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt
uchwały RM 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.
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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.
W związku z obecnością prezesa PGKiM, przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem
uchwały.
Antoni Kapusta udzielił bardziej szczegółowych wyjaśnień nt przedstawionego projektu.
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 20072013. Całkowita wartość Projektu brutto wyniosła 8 677 031,86 zł. Następnie poinformował
jakie zadania zostały zrealizowane w ramach projektu.
Krzysztof Sałek zapytał, czy modernizacja w przyszłości będzie miała wpływ na taryfę?
Prezes odpowiadając wskazał zarówno na korzyści płynące z tej inwestycji oraz wskazał na
straty przedsiębiorstwa w działalności wodno-kanalizacyjnej. Dodał, że straty wody w sieci
podzielić można na dwa rodzaje tj. straty pozorne wynikające z różnic bilansowych we
wskazaniach wodomierzy oraz straty rzeczywiste, które spowodowane są awariami,
przeciekami na nieszczelnościach, poborem wody na cele p.poż. poza oficjalną ewidencją oraz
poborem wody przez pozostałych odbiorców poza ewidencją.
Dalej poinformował o zamierzeniach modernizacyjnych na kanalizacji, gdzie strata w 2015 r.
wyniosła ok. 35 000,-zł. W dalszym ciągu trwa realizacja dokumentacji technicznej rozbudowy
i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Nowej Dębie. Dodał, że na
straty w tej branży duży wpływ ma fatalny stan techniczny sieci, dlatego też w br. zamierza
wdrożyć plan obejmujący modernizację sieci kanalizacyjnej i oczyszczalnię ścieków.
Przedsiębiorstwo prowadzi również działania mające na celu ograniczenie ilości wód
opadowych i drenażowych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej. W dyskusji komisja
omawiała różnego rodzaju sytuacje występujące w sołectwach, a związane z nielegalnymi
przyłączeniami, bądź odprowadzaniem ścieków do rowów, czy kanalizacji burzowej. W
związku z zapytaniami radnych prezes udzielił wyjaśnień w kwestii lokalizacji przepompowni,
gdzie zorganizowany będzie monitoring przekazujący informację o pracy pomp, a obiekt nie
będzie miał negatywnego wpływu na środowisko.
Marzena Chmielowiec zapytała o działania wobec gospodarstw niepodłączonych.
Prezes odpowiedział, że ten obowiązek jest wymuszany wszelkimi dostępnymi środkami
prawnymi. Burmistrz poinformował również o działaniach Straży Miejskiej w tym względzie.
Na następnym posiedzeniu przedstawi informację nt ilości kontroli przeprowadzonych w
gospodarstwach, ilości nałożonych mandatów karnych i spraw skierowanych na drogę sądową.
Przewodniczący komisji powiedział, iż oczekuje współpracy PGKiM z gminą w zakresie
wykrywania strat, osób niepłacących, nielegalnych wpięć do sieci. Ponadto oczekuje działań w
kierunku likwidacji uciążliwości sieci kanalizacyjnej w sąsiedztwach gospodarstw domowych.
Dodał, że taki problem istnieje w Rozalinie, gdzie w pobliżu gospodarstw spływają ścieki
pochodzące z 4 sołectw.
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 9
głosach „za”.
Ad. 4.
Kolejnym punktem posiedzenia było przyjęcie sprawozdania z prac komisji w 2015r.
Następnie przewodniczący zapoznał komisję z planem pracy na 2016 rok.
Sprawozdanie oraz Plan pracy zostały bez uwag przyjęte przez komisję.
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Ad. 5.
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia
komisji, który dostępny jest w programie eSesja. Radni zgłosili, że protokół jest dostępny w
pewnej części. Wobec tego Przewodniczący powiedział, że protokół zostanie przyjęty na
kolejnym posiedzeniu.
Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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