PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 25 stycznia 2018 r.
Posiedzenie odbyło się w sali narad 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 budżetowej Krzysztof Sałek, który
powitał wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek
posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku.
3. Opinia do projektów uchwał RM w sprawach:
1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
2) Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2018,
3) zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego,
4) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
5) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie,
6) udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (ul.J.Pawła
II),
7) udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Rozalin),
8) udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Chmielów),
9) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego
pn."Budowa i przebudowa istniejącego budynku Strażnicy OSP w Jadachach",
10) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego
pn."Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka w Cyganach na dz.
nr ewid. 1257/3",
11) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego
pn."Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami pomocniczymi i salami lekcyjnymi
na działce nr ewid.2396, przy Szkole Podstawowej im. Fabiana Dury w Chmielowie,
12) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia (ul. Niżańska),
13) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia (T. Wola),
14) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia (Oś. P. Dębskie),
15) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz
trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
16) wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
dla których Gmina Nowa Dęba jest organem stanowiącym,
17) określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie
budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków
komisji /9 „za”/.
Ad. 3.
1)
Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba. Następnie przedstawiła objaśnienia
przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba na lata 2018-2030,
które stanowią załącznik do uchwały oraz omówiła szczegółowo dochody oraz wydatki
budżetu. Poinformowała, że w 2018 roku przyjęto planowane dochody na podstawie
przewidywanego wykonania roku 2017, zaś wielkości wykazane w 2018 roku są zgodne z
projektem uchwały budżetowej na 2018 rok. Następnie Skarbnik zapoznała komisję z uchwałą
z 28 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w
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sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nowa Dęba przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok.
Po wyjaśnieniach Skarbnika komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (9 głosów
„za”).
2) Kolejno Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba na
rok 2018. W ramach objaśnień do projektu poinformowała, że planowane dochody budżetu
gminy na 2018 rok wynoszą 73.872.880,-zł. Planowane wydatki budżetu wynoszą 72.872.880,zł i są równe planowanym dochodom, co stanowi, że budżet jest budżetem zrównoważonym.
Po stronie wydatkowej zabezpieczono środki związane z realizacją zadań ustawowych gminy,
realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy. Zestawienie planowanych do realizacji
zadań inwestycyjnych zawarte jest w tabel nr 3 projektu uchwały. Przychody budżetu
zaplanowano w kwocie 3.055.870,-zł, natomiast rozchody budżetu zaplanowano w kwocie
3.055.870,-zł. Skarbnik poinformowała również o zmianach w przedstawionym projekcie
uchwały w stosunku do projektu uchwały przedłożonego Radzie 15 listopada 2017 r.
Uwzględnione również zostały uwagi RIO w Rzeszowie do projektu uchwały budżetowej,
zawarte w uchwale z 28 listopada 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy na
2018 r. Dodała, że wszystkie komisje stałe odbyły posiedzenia, podczas których sformułowały
opinie o projekcie uchwały budżetowej, która zaopiniowana została pozytywnie. Powiedziała,
że komisje Rady Miejskiej nie złożyły wniosków do projektu budżetu.
W trakcie dyskusji nad projektem uchwały radna Janina Lubera zapytała w sprawie oświetlenia
ulicy Mickiewicza.
Burmistrz w odpowiedzi zapewnił, że oświetlenie ulicy po stronie numerów parzystych
zostanie zrealizowane. Dodał, że jest duża szansa, aby doświetlony został obszar od PGKiM do
ulicy 1 Maja 1.
Radna Marzena Chmielowiec zapytała o możliwość budowy windy w budynku UMiG.
Burmistrz powiedział, że przewidział w budżecie środki na projekt techniczny oraz że trwają
uzgodnienia z Pocztą polską w sprawie zajęcia pomieszczeń. Przewidywany koszt inwestycji to
ok. 300 tys. zł.
Roman Puzio zwrócił się z zapytaniem w sprawach; stanu zadłużenia gminy, ściągalności
podatków orz podwyżek płac dla pracowników UMiG.
Burmistrz poinformował, że stan zadłużenia w 2014 r. wynosił ~22 mln zł. Na 31 grudnia 2017
kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 16.517.380,- tys.zł. Burmistrz udzielił
informacji w kwestii możliwości zaciągania przez gminę kredytów i pożyczek oraz nt
wskaźników dotyczących możliwości ich spłaty. Podwyżka płac dla pracowników
zaplanowana została w wys. 5 %. Sekretarz Gminy wyjaśniła, która grupa został objęta
podwyżkami wyższymi niż 5% - jest to grupa pracowników obsługi w oświacie, gdzie w ciągu
2 lat zamierzane jest osiągnięcie wynagrodzenia zasadniczego na poziomie kwoty najniższego
wynagrodzenia. Odnośnie zaległości w podatkach Skarbnik poinformowała, że utrzymują się
na podobnym poziomie, jak wykazane zostało w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Stanisław Skimina zapytał na jakie zadania gmina będzie aplikowała o środki z UE.
Burmistrz wymienił; termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, rewitalizacja
budynku Kościuszki 110 oraz kanalizacja na terenie nowodębskiej strefy ekonomicznej.
Ponadto gmina będzie aplikowała o środki na budowę Sali gimnastycznej w Chmielowie, placu
zabaw w Chmielowie, boiska wielofunkcyjnego w Tarnowskiej Woli. Udzielił również
informacji na temat kosztów placu zabaw wg projektu technicznego. Ponadto udzielił
informacji nt innych zadań tj. budowy chodnika w Chmielowie, oświetlenia dojazdu do strefy
w Chmielowie. Po zakończeniu dyskusji, komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Gminy Nowa Dęba na 2018 r.
3) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku
kredytu długoterminowego. Poinformowała, że w uchwale budżetowe gminy na 2018 rok,
zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3.055.870,-zł. Celem prawidłowej realizacji
budżetu, burmistrz wnosi o podjęcie uchwały o zaciągnięciu kredytu na spłatę rat wcześniej
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zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.055.870,-zł. Zaciągnięcie planowanego kredytu nastąpi z
chwilą uzyskania pozytywnej opinii RIO w Rzeszowie o możliwości jego spłaty oraz po
wyborze banku w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Uruchomienie kredytu nastąpi
tylko wtedy, gdy zaistnieje taka konieczność. Skarbnik dodała, że planowane raty spłat kredytu
ujęte są w WPF Gminy Nowa Dęba na lata 2019 - 2030.
Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień, komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
4)
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania środków
finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
Poinformowała, że komendant Komisariatu Policji w Nowej Dębie zwrócił się z prośbą o
udzielenie wsparcia finansowego dla KP Nowa Dęba, które zostałoby przeznaczone na zakup
drukarki wielofunkcyjnej z opcją kopiowania oraz przesyłania faksów. Udzielenie wsparcia
finansowego dla Komisariatu Policji w Nowej Dębie poprawi warunki pracy policjantów.
Uwag nie było, komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
5) Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPZ
ZOZ w Nowej Dębie. Następnie poinformowała, że dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie
dotacji z przeznaczeniem na budowę nowego oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
Projekt będzie współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 7 mln 962
tyś. zł, przy czym dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 6 mln 768 tys. zł.
Przewodniczący komisji Krzysztof Sałek poinformował, że trwają uzgodnienia z dyrektorem
SPZZOZ Martą Piskór w sprawie udziału w spotkaniu z radnymi RM w sprawie rozbudowy
szpitala i spraw dotyczących lecznictwa szpitalnego.
Pytań nie było, komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
6) Z-ca Skarbnika Gm. przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku
pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.
W uzasadnieniu poinformowała, że w związku z wykonaniem w 2016 roku dokumentacji
technicznej na budowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Jana Pawła II w Nowej
Dębie na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kościuszki oraz wykonaniem I etapu tego zadania
w roku 2017, celem realizacji II etapu inwestycji jest dalsze udzielenie pomocy finansowej
Powiatowi. Uwag nie było. komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
7) Kolejno Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku
pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.
W uzasadnieniu poinformowała, że kontynuacja kolejnego etapu zadania inwestycyjnego
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w
zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości
Rozalin - etap IV", podyktowana jest względami bezpieczeństwa użytkowników ruchu
drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców. Pytań nie było. komisja przy 9 głosach „za”
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
8) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy
finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.
W uzasadnieniu poinformowała, że w związku z kontynuacją zadania "Budowa deptaka
pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112R dojazd do stacji kolejowej Chmielów",
rozpoczętego wykonaniem projektu w 2016 roku i realizacją I etapu w 2017 r. zasadnym jest
udzielenie w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację II etapu.
Realizacja powyższego zadania podyktowana jest przede wszystkim bezpieczeństwem
użytkowników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców.
Po wyjaśnieniach, komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
9)
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia
zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa i przebudowa istniejącego
budynku Strażnicy OSP w Jadachach".

4
Poinformowała, że projekt dotyczy upoważnienia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
do zaciągnięcia zobowiązania w kwocie 600.000,-zł wykraczającego poza rok budżetowy
2018, związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa istniejącego
budynku Strażnicy OSP w Jadachach" w tym:
1) w 2019 roku - do kwoty 300.000,-zł,
2) w 2020 roku - do kwoty 300.000,-zł.
Skarbnik nadmieniła, że w 2016 roku w ramach I etapu wykonano fundamenty ogółem na
kwotę 64.000,- zł. W budżecie roku 2018 zabezpieczono środki w kwocie 250.000,-zł.
Przewodniczący komisji zapoznał komisję z odpowiedzią Komendanta MG OSP na pismo
Przewodniczącego RM dotyczące wskazania priorytetów w zakresie działań związanych z
ochroną przeciwpożarową na terenie gminy. Jako główne zadanie wskazana została rozbudowa
Strażnicy OSP w Jadachach. Po krótkiej dyskusji komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały – 9 głosów „za”.
10) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia
zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa i przebudowa istniejącego
budynku Domu Strażaka w Cyganach na dz. nr ewid. 1257/3",
Poinformowała, że uchwała dotyczy upoważnienia Burmistrza MiG do zaciągnięcia
zobowiązania w kwocie 100.000,-zł wykraczającego poza rok budżetowy 2018, związanego z
realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu
Strażaka w Cyganach" w tym w 2019 roku - do kwoty 100.000,-zł. Powiedziała, że podjęcie
uchwały umożliwi uruchomienie procedury ogłoszenia przetargu na wykonawstwo i podpisanie
umowy. Nadmieniła, że w 2016 roku wykonano dokumentację zaś w 2018 zabezpieczono
środki w kwocie 28.000,-zł. Komisja bez uwag, przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
11)
Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa
sali gimnastycznej z pomieszczeniami pomocniczymi i salami lekcyjnymi na działce nr
ewid.2396, przy Szkole Podstawowej im. Fabiana Dury w Chmielowie.
Projekt dotyczy upoważnienia Burmistrza MiG do zaciągnięcia zobowiązania w kwocie
1.835.000,-zł wykraczającego poza rok budżetowy 2018 związanego z realizacją zadania
inwestycyjnego wymienionego w tytule uchwały w tym; w 2019 roku - do kwoty 1.150.000,-zł,
I w 2020 roku - do kwoty 685.000,-zł, celem możliwości ogłoszenia przetargu na
wykonawstwo i podpisania umowy. Skarbnik nadmieniła, że w 2017 roku w ramach I etapu
przełożono kanalizację i wykonano fundamenty ogółem na kwotę 258.894,83 zł. W budżecie
roku 2018 zabezpieczono środki w kwocie 850.000,-zł.
W dyskusji burmistrz poinformował radną M. Chmielowiec na temat realizacji tego zadania
oraz nt termomodernizacji budynku szkoły. Po krótkiej dyskusji komisja bez uwag pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały – 9 głosów „za”.
12) Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia. Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w
sprawie finansowania zadania z zakresu zarządzania drogami, polegającego na opracowaniu
projektu technicznego na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej relacji Łoniów –
Nisko, w miejscowości Nowa Dęba osiedle Poręby Dębskie. W kolejnym roku, po uzyskaniu
akceptacji Zarządu projekt może być realizowany przy zaangażowaniu wskazanej przez PZDW
kwoty - jej wysokość w przypadku ul. Niżańskiej spowoduje realizację zadania w kilku
etapach. Chodnik z perspektywą rozwoju w kierunku ulicy Borowej połączyłby ruch pieszy
poprzez chodnik wzdłuż drogi krajowej nr 9 z centrum miasta poprawiając w znaczący sposób
bezpieczeństwo użytkowników drogi wojewódzkiej.
13) Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia.
Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie w sprawie finansowania zadania z
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zakresu zarządzania drogami, polegającego na opracowaniu projektu technicznego na budowę
chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 9 w miejscowości Tarnowska Wola. Gmina zgłosiła do
GDDKiA zestaw zadań przy DK9, które na terenie gminy winny być zrealizowane celem
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Do chwili obecnej nie podjęto decyzji o realizacji tych
przedsięwzięć, dlatego też wydaje się zasadnym rozpoczęcie procedury projektowej, aby
wykazać inicjatywę gminy w tej sprawie. Zawarcie porozumienia z GDDKiA Oddział Rzeszów
jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zaprojektowania chodnika, a w
przyszłości wspólnej lub samodzielnej realizacji zadania.
Komisja bez uwag, przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
14) Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia. Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Rzeszowie w sprawie finansowania zadania z zakresu zarządzania drogami, polegającego na
opracowaniu projektu technicznego na budowę chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 9 w Nowej
Dębie. Wskazano na możliwość budowy w chodnika w ciągu DK nr 9 i połączeniem go z
istniejącym chodnikiem prowadzącym do skrzyżowania z drogą wojewódzką relacji Łoniów –
Nisko – ul. Niżańska, a w dalszej kolejności z chodnikiem biegnącym wzdłuż ul.
Bieszczadzkiej. Połączenie chodników nastąpiłoby w okolicach wiaduktu. Do chwili obecnej
nie podjęto decyzji o realizacji tych przedsięwzięć, dlatego wydaje się zasadnym rozpoczęcie
procedury projektowej, aby wykazać inicjatywę gminy w tej sprawie.
Komisja bez uwag, przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
15)
Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt
uchwały RM 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 z dniem 1 stycznia 2018 r. traci moc dotychczas obowiązująca
w gminie uchwała z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania, która opierała się na zapisach ustawy o systemie oświaty. Aktualnie
przepisy ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych upoważniają
Radę Gminy do określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, uwzględniając stan prawny, który
wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Po wyjaśnieniach, komisja bez uwag przy 9
głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
16)
Kolejno dyrektor BOJS przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli, dla których Gmina Nowa
Dęba jest organem stanowiącym.
Następnie poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych rada
gminy, w drodze uchwały może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji na ucznia przedszkola
niepublicznego w wysokości wyższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z
tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na
takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla
Gminy Nowa Dęba. Obowiązująca do 31 grudnia 2017 r. uchwała Rady Miejskiej dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
określała wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 90% podstawowej
kwoty dotacji dla przedszkola. Proponuje się zachowanie dotychczasowego wskaźnika dotacji
do końca bieżącej kadencji oraz w pierwszym roku nowej kadencji samorządu. Pozwoli to
nowym władzom samorządowym na spokojną ocenę wysokości udzielanej dotacji i podjęcie
własnej decyzji co do wysokości dotacji w kolejnych latach.
Pytań nie było. Komisja bez uwag, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 9 głosów „za”.
17)
Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła
projekt uchwały RM w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych
na dofinansowanie budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych.
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Poinformowała, że przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska stanowią, iż zasady udzielania
dotacji celowej, o której mowa powyżej obejmujące w szczególności kryteria wyboru
inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania
dotacji i sposób rozliczania określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały. Obecnie
PGKiM w Nowej Dębie przystąpiło do realizacji projektu ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej w miejscowości Alfredówka i Tarnowska Wola”. Wybudowanie sieci
kanalizacji sanitarnej nie zapewnia efektywnego odprowadzania ścieków na terenie objętym
projektem w związku z czym konieczne jest podłączenie jak największej liczby nieruchomości
do sieci kanalizacyjnej. Mając na względzie fakt, iż koszty przyłączenia nieruchomości do sieci
dla szeregu mieszkańców stanowią znaczną przeszkodę w wywiązaniu się z ich ustawowych
obowiązków, proponuje się podjęcie uchwały, która umożliwi dofinansowanie przez Gminę
zadań inwestycyjnych polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu.
Efektem tych działań będzie poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz
poprawa jakości życia mieszkańców gminy.
Burmistrz Wiesław Ordon odpowiadał na zapytania radnych dotyczące ilości gospodarstw oraz
kosztów budowy przyłączy. Posiedzenie opuścił Tomasz Gazda. Obecnych 8 radnych.
Komisja bez uwag, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 8 głosów „za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia
komisji z 4 stycznia 2018 r.
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu.
Janina Lubera zgłosiła trzy uwagi dotyczące doprecyzowania jej wypowiedzi i wykreślenia z
protokołu zdania, którego radna nie wypowiedziała.
Przewodniczący powiedział, że protokół zostanie przyjęty podczas następnego posiedzenia.
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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