PROTOKÓŁ
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Sportu Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 28 listopada 2016 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. Wydanie opinii do projektów uchwały RM w sprawach:
1) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
2) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok,
3) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowa Dęba,
4) zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba,
5) dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla
gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu jednogłośnie bez uwag przyjęty przez
członków obydwu komisji.
Ad.3.
1) Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
przedstawiła Renata Bal – dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych. W uzasadnieniu
poinformowała, że przedłożony projekt uchwały reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji
przekazywanych z budżetu Gminy Nowa Dęba dla prowadzonych na jej terenie przedszkoli
niepublicznych tj. zakres danych, które powinien zawierać wniosek o udzielenie dotacji,
podstawę jej obliczenia, termin i sposób rozliczenia, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji. Dodała, że przyjęcie projektu uchwały podyktowane jest
koniecznością dostosowania prawa miejscowego do znowelizowanych przepisów prawa
oświatowego na podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw. Wyjaśniła również, że zmianie uległy zapisy w I części
uchwały tj. sposób wyliczenia dotacji, której kwota ma wynosić 90% podstawowej kwoty dotacji
dla przedszkola.
Tomasz Gazda zapytał o wysokość dopłaty z budżetu gminy do dzieci spoza gminy
uczęszczających do przedszkola Krasnal.
Renata Bal odpowiedziała, że w skali roku dopłata do 29 dzieci spoza terenu gminy wynosi
ok.30 tys.zł.
Po udzieleniu wyjaśnień, projekt uchwały w głosowaniu przy 11 głosach „za”,1 „przeciwnym” i
1„wstrzymującym się” uzyskał pozytywną opinię obydwu komisji.
Na tym połączone posiedzenie komisji zostało zakończone.
2)
Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian
w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok. Następnie poinformowała, że w
przedłożonym projekcie uchwały zmieniającej budżet, po stronie dochodowej wprowadzono
środki ze sprzedaży drewna w sołectwach: Chmielów, Cygany i osiedlu Dęba, oraz
rozdysponowano je po stronie wydatkowej zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań.
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Wprowadzono środki ze sprzedaży działki budowlanej w soł. Cygany i rozdysponowano je po
stronie wydatkowej zgodnie z dyspozycją sołectwa. Wprowadzono środki uzyskane ze sprzedaży
złomu przez SP w Cyganach i przeznaczono na wydatki w szkole oraz środki uzyskane od
ubezpieczyciela z tytułu zalania w SP w Alfredówce i przeznaczono je na wykonanie remontu w
tej szkole. W związku z większymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu koncesji na
sprzedaż napojów alkoholowych dodatkowe środki wprowadzono po stronie dochodowej i
rozdysponowano je zgodnie z projektem uchwały merytorycznej – przeciwdziałanie
alkoholizmowi. Po stronie wydatkowej dokonano korekty zapisów klasyfikacji budżetowej
dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych - z działu 900 do działu 400.
Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne (realizowane w latach poprzednich), a
związane z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego podpiwniczonego wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną w Nowej Dębie - aktualizacja kosztorysu. W związku z rozliczaniem
zadania związanego z likwidacją azbestu dokonuje się korekty zapisów paragrafu, zwiększając
wydatki na par.6220, równocześnie zmniejszając par.6230. Zwiększono wydatki na pokrycie
wynagrodzeń w żłobku miejskim (pierwotny budżet na 2016 rok zabezpieczał w pełni wydatki
żłobka, jednakże dotacja, która była pierwotnie planowana z budżetu państwa uległa
zmniejszeniu, tym samym pomniejszając wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki).
Zabezpieczono środki do końca 2016 roku przeznaczone na dotację dla niepublicznego
przedszkola Krasnal w związku ze zmianą wysokości dofinansowania z 75% na 90%, oraz
zwiększeniem dotacji, w związku z wydatkami na dzieci niepełnosprawne, które zaczęły
uczęszczać do przedszkola niepublicznego w trakcie roku np. w m-cu XI i XII (2 dzieci).
Zabezpieczono środki dla innych gmin w związku z przebywaniem dzieci z terenu gminy
Nowa Dęba w przedszkolach publicznych i niepublicznych w innych gminach. Brakujące środki
zabezpieczono z wykupu gruntów i nieruchomości oraz w budowy kanalizacji sanitarnej w
Alfredówce. Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytanie Zbigniewa Karkuta
dotyczące budowy kanalizacji w Alfredówce. Radny powiedział, że skoro rozpoczęcie
inwestycji jest z różnych powodów przekładane w czasie, to mieszkańcy oczekują na realizację
innych pilnych zadań szczególnie drogowych.
Po dyskusji oraz wyjaśnieniach burmistrza projekt uchwały przy 9 głosach „za” i 1
wstrzymującym się” został zaopiniowany pozytywnie przez komisję.
3)
Kolejno Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian wieloletniej
prognozy finansowej gminy Nowa Dęba.
Uzasadniając projekt poinformowała, że zarówno plan dochodów jak i wydatków WPF
dostosowany został do dokonanych zmian w budżecie wg stanu na 30 listopada 2016 r.
Ogółem plan dochodów jak i wydatków w 2016 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF wg
stanu na 19.10.2016 r. uległ zwiększeniu o kwotę 503.280,-zł. Po udzieleniu szczegółowych
wyjaśnień przez Skarbnika na temat zmian WPF, komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały – 10 „za”.
4)
Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt
uchwały RM w sprawie zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba. Następnie poinformowała, że
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. w Nowej Dębie świadczące
usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków dla
usługobiorców z terenu gminy Nowa Dęba przedłożyło stosowny wniosek w dniu 20.10.2016 r.
tj. na 70 dni przed planowaną datą wejścia taryfy w życie, czyli 1.01.2017r., opracowany
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodała, że Rada podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu
taryfy w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku o zatwierdzenie taryfy, albo o odmowie
zatwierdzenia taryfy, jeżeli została ona sporządzona niezgodnie z przepisami.
Przewodniczący Krzysztof Sałek nawiązał do wcześniejszych prac komisji w tej sprawie i
powiedział, że projekt uchwały jest odzwierciedleniem tych prac. Dodatkowych wyjaśnień w
sprawie przedstawionych propozycji udzielił burmistrz Wiesław Ordon.
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Następnie głos zabrał Paweł Grzęda, który powiedział, że Rada Nadzorcza PGKiM nie jest
właściwie informowana przez Zarząd Spółki. Dodał, że w kwietniu br. Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe poprzedzone
przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego mającego na celu wstępne ustalenie
stosowanych przez PGKiM zasad zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków pod kątem określenia, czy nie nastąpiło naruszenie przepisów ustawy
okik. Następnie wskazał na ustalenia postępowania w świetle których uznano, że sprawie
zaistniały podstawy do podjęcia przez Prezesa UOKiK działań w interesie publicznym oraz że
został naruszony interes publicznoprawny. Dodał, że objęte zarzutami zachowania PGKiM
wymierzone były w szeroki krąg uczestników rynku. Przedsiębiorstwo przyjęło zobowiązanie do
podjęcia działań zmierzających do zaniechania praktyki ograniczającej konkurencję,
a obowiązek wykonania powyższego zobowiązania wyznaczono do dnia 1 stycznia 2017 r.
Następnie prezes PGKiM A. Kapusta ustosunkował się do ustaleń postępowania i powiedział, że
wskazane uchybienia zostały uwzględnione we wniosku taryfowym.
P. Grzęda uważa, że PGKiM winno dbać o interesy mieszkańców i zasiadając w radzie
nadzorczej broni tych interesów, odpowiedział tym samym na zapytanie Krzysztofa Sałka, który
zapytał czy w tej sprawie nie występuje konflikt interesów.
Dalej P. Grzęda podtrzymał swoje stanowisko sprzed dwóch lat, kiedy to kwestionował sposób
kalkulacji taryf.
Następnie Ewa Rozenbajgier poinformowała o wysokościach proponowanych stawek za
dostarczaną wodę wg grup taryfowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę :
ZW 1 – grupa obejmująca gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i
wielorodzinnych – cena za wodę nie ulegnie zmianie i stanowi 4,82 zł (brutto) przy czym
uwzględniając dopłatę z budżetu do ceny 1m3 w kwocie 0,61 zł. usługobiorcy ponosić będą
opłaty w wysokości 4,21 brutto za 1m3 czyli o 0,30 zł. więcej.
ZW 2 – grupa obejmuje instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowo-handlowe,
lokale użytkowe w budynkach wielorodzinnych oraz zakłady przemysłowe
zlokalizowane w gminie Nowa Dęba bez podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na
terenie dawnego Z.M. Dezamet w tym na terenie objętym Specjalną Strefą Ekonomiczną EUROPARK WISŁOSAN Podstrefa Nowa Dęba – cena za dostarczoną wodę nie ulegnie zmianie i
będzie równa 4,82 z VAT za 1m3.
ZW 3 – grupa obejmuje podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie dawnego
Z.M. Dezamet w tym na terenie objętym Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK
WISŁOSAN Podstrefa Nowa Dęba – cena ulega zmianie i wynosi 5,26 brutto co stanowi spadek
o 0,55 zł.z VAT za 1m3.
W zakresie odprowadzania ścieków :
Grupa OŚ 1 – grupa obejmuje gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno
i wielorodzinnych – cena ulega zmianie i będzie równa 6,08 zł. z VAT przy czym przy dopłacie
do ceny 1m3 odebranych ścieków w wys. 1,10zł brutto z budżetu gminy, usługobiorcy ponosili
będą opłaty w wys. 4,98 zł. brutto za 1m3 ścieków, która jest wyższa od poprzedniej 0 0,20 zł.
Grupa OŚ 2 – grupa obejmuje instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowohandlowe, lokale użytkowe w budynkach wielorodzinnych oraz zakłady przemysłowe
zlokalizowane w gminie Nowa Dęba, bez podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na
terenie dawnego Z.M. Dezamet w tym na terenie objętym Specjalną Strefą Ekonomiczną
EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Nowa Dęba – cena ulega zmianie i będzie równa 6,08 z
VAT tj. o 0,50 zł. brutto wyższa od ubiegłego roku.
Grupa OŚ 3 – grupa obejmuje podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie dawnego
Z.M. Dezamet w tym na terenie objętym Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK
WISŁOSAN Podstrefa Nowa Dęba – cena ulega zmianie i wynosić będzie 5,99 zł. z VAT tj.
niższa o 1,87 z VAT od poprzedniej.
Stawka opłaty abonamentowej nie ulega zmianie i nadal wynosić będzie 3,24 zł. z VAT.
Zapoznała również komisję z wysokością stawek w przypadku nie stosowania dopłat z budżetu
gminy.
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Po zamknięciu dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały RM w sprawie
zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba. Komisja przy 3 głosach „za”, 1 „przeciw”
i 6 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
5)
Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie dopłat do ceny 1m3
dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy
Nowa Dęba. Uzasadniając projekt powiedziała, że zgodnie z przepisami prawa, rada gminy
może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup
odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, a dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu
wodociągowo-kanalizacyjnemu. Powiedziała, że projekt uchwały zakłada dopłatę do ceny 1 m3
dostarczonej wody dla jednej taryfowej grupy obejmującej gospodarstwa domowe w budynkach
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych z terenu gminy Nowa Dęba, w kwocie 0,61zł brutto, czyli
o 0,30zł mniej niż dotychczas oraz dopłatę do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków dla tej samej
grupy w kwocie 1,10zł brutto, czyli o 0,30zł więcej niż dotychczas począwszy od 1 stycznia
2017 r. Kwota dopłaty do ceny 1 m3 dostarczonej wody została ustalona w dniu 7 lipca 2016r.
podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i
Inwestycji. Zgodnie z ustaleniami, zmniejszona do 0,61zł brutto dopłata do ceny 1 m3
dostarczonej wody przy zwiększonej dopłacie do ceny1 m3 odprowadzonych ścieków
wynoszącej 1,10zł brutto ma na celu złagodzenie podwyżki cen odprowadzonych ścieków
wynikającej z taryfy przedłożonej do zatwierdzenia przez PGK i M Sp. z o.o. w Nowej Dębie.
Przy dopłacie do ceny 1 m3 dostarczonej wody wynoszącej 0,61zł brutto z dniem 1.01.2017r.
gospodarstwa domowe będą ponosiły opłaty w wysokości 4,21złbrutto za 1m3 dostarczonej
wody – na poziomie wyższym od roku poprzedniego o 0,30zł. Natomiast przy dopłacie do ceny
1 m3 odprowadzonych ścieków wynoszącej 1,10zł brutto, gospodarstwa domowe będą ponosiły
opłaty w wysokości 4,98zł brutto za 1m3 odprowadzonych ścieków - na poziomie wyższym od
roku poprzedniego o 0,20zł za 1m3.
Komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 6 głosach „za” i 4
„wstrzymujących się”.
Ad. 4.
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzone zostały protokoły z posiedzeń
komisji, które dostępne są w programie eSesja. Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem
czy są uwagi do protokołów. Uwag nie było, w związku z czym ;
protokół z 17 października 2016 - przyjęty (9”za”, 1 „wstrzymujący się”),
protokół z 7 listopada 2016 zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu.
Marzena Chmielowiec ponownie zwróciła się o przedstawienie kosztów utrzymania cmentarza
komunalnego w Nowej Dębie.
Przewodniczący odpowiedział, że temat zostanie podjęty na jednym z następnych posiedzeń
komisji.
Marian Tomczyk zwrócił się do prezesa PGKiM o naprawienie nawierzchni drogi asfaltowej na
Zajęczym Ługu po awarii sieci wod.-kan. w Cyganach.
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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