PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 28 listopada 2017 r.
Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, 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. Opinia do projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
1) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,
2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia,
3) 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,
4) dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw
domowych z terenu gminy Nowa Dęba.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków
komisji /9 „za”/.
Ad. 3.
1) Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji przedstawiła projekt
uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu
trwałego zarządu.
Poinformowała, że Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie wystąpił z
wnioskiem o oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Nowej Dębie, zabudowanej
budynkiem krytej pływalni, zespołem boisk, skateparkiem, parkingiem, drogami wewnętrznymi,
chodnikiem, pergolą śmietnikową z jednoczesnym udzieleniem 99% bonifikaty od opłaty rocznej
z tytułu trwałego zarządu. Dodała, że SOSiR wykorzystuje nieruchomość na prowadzenie
działalności statutowej w zakresie sportu i rekreacji.
Komisja bez uwag przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
2) Witold Bal insp. w referacie Inwestycji przedstawił projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia. W uzasadnieniu poinformował, że Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie wystąpiła do Gminy Nowa Dęba z wnioskiem o
przejęcie kosztów usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej do zasilania znaków
aktywnych oraz oświetlenia przejść dla pieszych w Nowej Dębie ul. Bieszczadzka i ul. Niżańska.
Dodała, że są to urządzenia znacznie podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszego
jak i samochodowego. Przejęcie przez Gminę finasowania zasilania w energię elektryczną
następuje w drodze porozumienia określającego wzajemne prawa i obowiązki, na którego
zawarcie potrzebna jest zgoda Rady Miejskiej.
Burmistrz udzielił informacji na temat sposobu rozliczania kosztów.
Komisja bez uwag przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
3) Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych UMiG 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.
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W uzasadnieniu poinformowała, że wniosek o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
przedstawia burmistrzowi w terminie 70 dni przed planowaną datą wejścia jej w życie. Rada
gminy zatwierdza taryfę w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku j.w., która obowiązuje przez
1 rok. PGKiM w Nowej Dębie przedłożyło stosowny wniosek w dniu 19.10.2017 r. tj. na 70 dni
przed planowaną datą wejścia taryfy w życie, czyli 1 stycznia 2018r. Taryfa opracowana została
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz została zweryfikowana przez burmistrza
MiG. Dodała, że jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa wyżej,
taryfa zweryfikowana przez burmistrza wchodzi w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia
wniosku o jej zatwierdzenie.
Następnie głos zabrał prezes Zarządu PGKiM Antoni Kapusta, który poinformował, że 27
listopada 2017 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana zmiana ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia. Powiedział, że duże zmiany nastąpiły w przepisach przejściowych, co
powoduje, że nowelizacja ma wejść w życie, dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw tj. 12
grudnia 2017. Poinformował, że taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie uzzw zachowują
moc jedynie przez okres 180 dni. Wprowadzenie regulatora rynku wodociągowo –
kanalizacyjnego, który przejmie od gmin między innymi kompetencje w zakresie zatwierdzania
taryf, posłużyć ma zablokowaniu wszelkich podwyżek cen za wodę i ścieki, które byłyby
uzasadniane przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne wzrostem opłat za usługi
wodne. Poinformował, że organem regulacyjnym będzie dyrektor regionalnego zarządu
gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, powołanego ustawą
Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. Dodał, że niezależnie od powyższego, w terminie 6 miesięcy od
dnia wejścia w życie omawianej nowelizacji, obowiązkiem przedsiębiorstwa jest opracowanie i
przedstawienie radom gmin projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Po upływie 2 miesięcy od otrzymania ww. projektów przez radę i dokonaniu ich stosownej
analizy, rada gminy ma obowiązek przekazać projekt nowego regulaminu do organu
regulacyjnego celem zaopiniowania. Dotychczasowe regulaminy dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązywać mają do dnia wejścia w życie nowych regulaminów.
Burmistrz Wiesław Ordon uzupełnił, że w świetle nowych przepisów organ regulacyjny - Wody
Polskie, podda kontroli wnioski taryfowe, które będą musiały zostać dostosowane do nowych
wymogów ustawowych. Aktualnie obowiązujące taryfy zachowają moc najwyżej przez 180 dni od
wejścia w życie ustawy, zaś wszystkie nowe taryfy będą ustalane na 3 lata.
W trakcie dyskusji rozważane były warianty podjęcia lub nie podjęcia przez Radę przedłożonej
uchwały w sprawie taryf oraz o skutkach takiej decyzji.
Marek Pabian główny księgowy PGKiM poinformował komisję na temat zasad konstruowania
taryfy. Odniósł się przy tym do wzrostu kosztów ścieków o ok.300 tys. zł, co spowodowane jest
dużą awaryjnością sieci oraz kosztami oczyszczalni, która wymaga natychmiastowej
modernizacji. Wspomniał przy tym o kosztach ścieków w Budzie Stalowskiej, które są wywożone
przez pojazd asenizacyjny z szamb bezodpływowych do punktu zlewnego.
Następnie Krzysztof Sałek zwrócił uwagę na sytuację ściekową w Rozalinie, gdzie jak powiedział
system nie wydala, w okolicy gdzie przebiega sieć kanalizacyjna panuje fetor, z tego powodu
mieszkańcy cały czas odczuwają dyskomfort. W odpowiedzi prezes Kapusta zapoznał komisję z
problemami związanymi z usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej oraz ich kosztami.
Radny Marian Tomczyk w świetle przedstawionej sytuacji zapytał prezesa o zaplanowaną
podwyżkę płac dla pracowników na którą przewidziana jest kwota 100 tys. zł.
Marek Pabian zwrócił uwagę na specyfikę pracy tj. praca w niedzielę i święta, a w przypadku
awarii, w godzinach nocnych bez względu na warunki.
Prezes odpowiedział również na zapytanie radnego R. Puzio dotyczące wielkości strat wody i
sposobu ich rozliczania.
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Po dyskusji Wiesław Ordon uważa, że komisja powinna wydać opinię do projektu uchwały, a
burmistrz podczas sesji RM 30 listopada br. złoży wniosek o zdjęcie tego projektu z porządku
obrad. Komisja zgodziła się ze stanowiskiem burmistrza w tej sprawie.
Następnie przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego komisja
przy 6 głosach „za” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
4)
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 poinformowała, że przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków zezwalają radzie gminy na podjęcie uchwały o dopłacie dla
jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług wodociągowokanalizacyjnych, a dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.
Projekt uchwały zakłada dopłatę do ceny 1 m3 dostarczonej wody dla jednej taryfowej grupy
odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę obejmującej gospodarstwa domowe w
budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych z terenu gminy Nowa Dęba, w kwocie 0,30zł
brutto, czyli o 0,31 mniej niż dotychczas oraz dopłatę do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków dla
jednej taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków obejmującej
gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych z terenu gminy Nowa
Dęba w kwocie 1,41zł brutto, czyli o 0,31zł więcej niż dotychczas począwszy od 1.01.2018r.
Kwota dopłaty do ceny 1 m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków została ustalona w
dniu 7 lipca 2016r. podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarki
Przestrzennej i Inwestycji. Zmniejszona do 0,30zł brutto dopłata do ceny 1 m3 dostarczonej wody
przy zwiększonej dopłacie do ceny1 m3 odprowadzonych ścieków ma na celu złagodzenie
podwyżki cen odprowadzonych ścieków wynikającej z taryfy przedłożonej do zatwierdzenia przez
PGKiM w Nowej Dębie. Przy dopłacie do ceny 1 m3 dostarczonej wody wynoszącej 0,30zł brutto
z dniem 1 stycznia 2018 gospodarstwa domowe będą ponosiły opłaty w wysokości 4,52 zł brutto
za 1m3 dostarczonej wody – tj. wyższe o 0,31zł. Przy dopłacie do ceny 1 m3 odprowadzonych
ścieków wynoszącej 1,41zł brutto z dniem 1 stycznia 2018 gospodarstwa domowe będą ponosiły
opłaty w wysokości 5,28zł brutto za 1m3 odprowadzonych ścieków tj. wyższe o 0,30 zł od roku
poprzedniego.
Burmistrz poinformował, że dopłata do wody i ścieków generuje kwotę 700 tys. zł. Dodał, że nie
widzi możliwości zwiększenia tych dopłat.
Marian Tomczyk powiedział, że mieszkańcy gminy nie zdają sobie sprawy z istnienia tych dopłat
i uważa, że za pośrednictwem lokalnych mediów należy uświadomić społeczeństwu istnienie
takiej formy pomocy, redukującej skutki wzrostu opłat.
Burmistrz rozważy propozycję wydrukowania ulotki informacyjnej.
Janina Lubera zapytała, że skoro głównym składnikiem kosztów ścieków jest awaryjność sieci, to
dlaczego nic w tym względzie nie zostało zrobione.
Burmistrz odpowiedział, że działania w poprzedniej kadencji skierowane były głównie na
poprawę sieci wodociągowej, to obecnie czekają gminę wyzwania nakierowane na poprawę
infrastruktury kanalizacyjnej. Następnie zapoznał komisję z działaniami podejmowanymi w
kierunku pozyskania środków zewnętrznych na modernizację oczyszczalni ścieków wraz z siecią.
Prezes Kapusta nadmienił, że oczyszczalnia bez modernizacji funkcjonuje przez 20 lat, a sieć
kanalizacyjna pochodzi z 1938 roku.
Po dyskusji komisja przy 6 głosach „za” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Ad. 4.
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzone zostały protokoły z poprzednich
posiedzeń komisji w dniach 27 października i 7 listopada 2017 r. Następnie zapytał, czy są uwagi
do protokołów. Uwag nie zgłoszono.
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Protokół z 27 października 2017 r. został przyjęty przy 9 głosach „za”, protokół z 7 listopada 2017
został przyjęty przy 9 głosach „za”.
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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