
PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Rolnictwa Melioracji i Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 19 lutego 2015 r. 

 
 Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Dębie. 
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 uczestników, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Wyrażenie opinii do projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawach: 
1) uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki 
komunalnej Sp. Z o.o. w Nowej Dębie, 

2) dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla 
gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba, 

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. Przyjęcie planu pracy Komisji. 
5. Wnioski i zapytania. 

Przedstawiony porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. 
Ad.3. 

1) Ewa Rozenbajgier Kierownik Referatu GKS UMiG  przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa 
Gospodarki komunalnej Sp. Z o.o. w Nowej Dębie.  

Prezes PGKiM A. Kapusta poinformował, że zakończony został I etap modernizacji stacji 
uzdatniania wody. Zmodernizowano instalację elektryczną, wykonano również monitoring 
sieci wodociągowych.  
Jest to bardzo duża inwestycja która generuje koszty zakupu wody przez mieszkańców. 
P. Skimina pytał czy w 2015 r. będzie budowany wodociąg na tzw. „Zakanalu”  
w Chmielowie.  
P. Kapusta poinformował, że w planie na 2015 rok nie ma takiej inwestycji. 
P. Flis  pytał; czy są planowane prace melioracyjne na Koniecpólce”. P Kapusta 
odpowiedział, że są to zadania spółek wodnych. Ze swej strony deklarował spółce wodnej 
pomoc przy tych pracach. 
P. Chmielowiec zgłosiła uszkodzenia przyłączy w Chmielowie na tzw. „Kolnicy” P. Kapusta 
poinformował, że wszystkie awarie są usuwane na bieżąco. 
Burmistrz poinformował, że Straż Miejska sprawdza legalność przyłączy. Sprawy takie są 
mandatowane lub kierowane do sądu. 
Po dyskusji  projekt został przyjęty /3 „za”, 1 „wstrzymujący się/. 

2) P. Ewa Rozenbajgier przedstawiła  projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny 1m3 

dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z 
terenu gminy Nowa Dęba. 

Następnie głos zabrał burmistrz Wiesław Ordon, który powiedział, że PGKiM kończy 
realizację dużego projektu wodnego o wartości blisko 9 mln zł. Dzięki temu Nowa Dęba 
otrzymała nową sieć wodociągową w centrum miasta oraz rozbudowano sieć na wybranych 
obszarach wiejskich. Dalej omówił zakres tego przedsięwzięcia oraz dodał, że jego realizacja  
była niezbędna, ponieważ sieci w mieście na niektórych odcinkach miały już ponad 75 lat. 
Poinformował też, że  66% kosztów realizacji tego przedsięwzięcia zostało pokryte ze 
środków unijnych, zaś 34% Spółka PGKiM pokryła z zaciągniętego na ten cel kredytu. 
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Właśnie ten kredyt wraz z jego obsługą Spółka była zobowiązana dołożyć do nowej taryfy, a 
tym samym wzrost stawek cen wody okazał się znaczący. Dlatego też burmistrz wystąpił z 
propozycją, aby komisje rozważyły ustalenie dopłaty do ceny wody dla mieszkańca, aby 
większość wzrostu jej ceny tj.~73% przenieść na gminę. W trakcie dyskusji członkowie obu 
komisji rozważali różne warianty ustalenia tej dopłaty. W rezultacie komisje wypracowały 
propozycję zakładającą dopłatę do ceny 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców w 
gospodarstwach domowych w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych z terenu 
gminy Nowa Dęba, która ma na celu złagodzenie podwyżki cen dostarczonej wody 
wynikającej z przedłożonej taryfy przez PGK i M. W jej wyniku zwiększona zostaje o 0,66 zł 
brutto dopłata do ceny 1 m3 dostarczonej wody przy utrzymanej dopłacie do ceny 1 m3 
odprowadzonych ścieków wynoszącej 0,80zł brutto w budynkach mieszkalnych jedno i 
wielorodzinnych. Przy dopłacie do ceny 1 m3 dostarczonej wody wynoszącej 0,91zł brutto z 
dniem 1 kwietnia br. gospodarstwa domowe będą płacić o 0,35 zł brutto więcej za 1m3 
dostarczonej wody. W trakcie dyskusji radni pytali również, dlaczego w poprzedniej kadencji 
nie podnoszono stopniowo cen wody, aby wzrost taryfy nie był obecnie tak znaczący. 
Burmistrz wyjaśnił, że nie było wcześniej podstaw do zwiększania cen wody oraz 
podejmowane były działania  między innymi połączenie spółek zmierzające do ograniczenia 
wzrostu cen. Dodał, że aktualnie poczynione inwestycje wymusiły takie zmiany. 
Po dyskusji projekt uchwały został przyjęty, przy 9 głosach „za” i 2 „przeciw”. 

3) P. Ewa Rozenbajgier przedstawiła kolejny projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
taryfy określonej przez PGKiM Sp. z.o.o w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Nowa Dęba. 

W uzasadnieniu poinformowała, że taryfę opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i będzie ona obowiązywać przez 1 rok tj. od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 roku. 
Podczas dyskusji komisja wypracowała propozycję, iż dla mieszkańców cena wody wzrośnie 
o 35 gr za m3, tzn. że od 1 kwietnia br. mieszkańcy będą płacić za wodę 3,91 zł/m3. Nie 
wzrośnie natomiast cena za ścieki, która będzie wynosić dalej 4,78zł/m3.  
Projekt został przyjęty przy 9 głosach „za” i 2  „wstrzymujących się”. 
Ad. 4. 
Kolejnym punktem posiedzenia komisji  było przyjęcie planu pracy Komisji. Plan został 
przyjęty jednogłośnie . 
Ad. 5. 
W wolnych wnioskach Wojciech Serafin Przewodniczący RM, poinformował o rozprawie 
która odbyła się w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie z powództwa P. Grzędy. Sąd 
Apelacyjny podtrzymał stanowisko I instancji. 
P. Grzęda wystosował pismo do Rady Miejskiej w Nowej Dębie, które Przewodniczący 
odczytał. 
 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji Rolnictwa          Przewodniczący Komisji Budżetowej 
    Andrzej Wołosz         Krzysztof Sałek 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Danuta Załęska 
 
 
 


