
                                                   
 PROTOKÓŁ  

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 28 listopada 2017 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 Andrzej Wołosz, który powitał wszystkich 
uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Powitanie i otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Wydanie opinii do projektu uchwały RM w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w 
Nowej Dębie. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu (3 „za”) bez uwag przyjęty przez 
członków  komisji. 
Ad. 3. 
1)  Ewa Rozenbajgier kierownik Ref. Spaw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie. W uzasadnieniu 
poinformowała, że PGKiM w Nowej Dębie prowadzące działalność w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy 
przedłożyło Plan, który zawiera elementy określone w ustawie j.w.  jest zgodny z kierunkami 
rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydanego dnia 11 grudnia 2002 r. 
Dodała, że przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków nakładają na rady gmin obowiązek uchwalenia 
wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu. Plan określa w szczególności: 
1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 
2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, 
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 
4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 
5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. 
Następnie prezes Antoni Kapusta poinformował komisję, że Przedsiębiorstwo w 2018 r. 
planuje rozpocząć działania inwestycyjne w przedmiocie rozbudowy urządzeń i sieci 
kanalizacyjnych w następujących zadaniach: 

1. Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych. 
2. Modernizacja (remont metodami bezwykopowymi) 9,2 km sieci kanalizacji sanitarnej 

na terenie miasta Nowa Dęba. 
3. Budowa przepompowni ścieków w Tarnowskiej Woli wraz z przebudową podłączeń     

sieci kanalizacyjnej do przepompowni, jej zasilania elektrycznego i automatyki. 



Prezes dodał, że powyższe zadania zostały zgłoszone do dofinansowania z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 “Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Ich realizacja nastąpi po zawarciu umowy o 
dofinansowanie z NFOŚiGW natomiast  częściowa realizacja nastąpi po pozyskaniu 
dofinansowania w formie pożyczki inwestycyjnej ze środków NFOŚiGW w ramach programu 
priorytetowego „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. 
Realizacja całego zadania nastąpi w latach 2018-2020. 
W trakcie dyskusji członkowie komisji dyskutowali nad sprawami dotyczącymi planowanej 
modernizacji oczyszczalni ścieków, prezes udzielił  informacji na temat źródeł finansowania 
zadania oraz powiedział, że w chwili obecnej nie ma potrzeb w zakresie rozbudowy sieci,  
wobec czego działania Przedsiębiorstwa będą nakierowane na poprawianie stanu technicznego 
istniejącej infrastruktury. Po dyskusji, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
(3”za”). 
 
Ad. 4. 
Przewodniczący Andrzej Wołosz poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia 
komisji w dniu 27 października 2017, który dostępny jest w programie eSesja. Następnie 
zapytał, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było. Protokół został przyjęty przy 3 głosach 
„za”. 
 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 

                                                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
                                                                                             Andrzej Wołosz 
 
Protokół sporządziła:                                                                     
Elżbieta Goclan 
 


