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PROTOKÓŁ
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw Statutowych i Społecznych
w dniu 13 grudnia 2018 r.
Posiedzenie odbyło się w Urzędzie 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 Paweł Grzęda, który powitał
uczestniczących, po czym przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Prace nad projektem budżetu Gminy Nowa Dęba na 2019 rok.
2. Sprawy różne.
3. Zamknięcie posiedzenia.
Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisje.
Przewodniczący obrad Paweł Grzęda przedstawił propozycję zmian do projektu budżetu na 2019
rok. Powiedział, że projekt dotyczy zmniejszenia wydatków budżetowych na łączną kwotę
2 107 000,- zł oraz zwiększenia wydatków w tej samej kwocie tj. 2 107 000,- zł.
Stanisław Skimina odniósł się do propozycji zmniejszenia środków o 100 000,00 przeznaczonych
na budowę deptaka w Chmielowie i zapytał, kto jest autorem tych zmian.
Paweł Grzęda odparł, że jest to wynik zespołowej pracy grupy radnych.
Następnie S. Skimina powiedział, że droga Kolejowa przy której zaplanowana była budowa
deptaka jest głównym ciągiem komunikacyjnym w Chmielowie. Mieszczą się przy niej; szkoła,
kościół, aptek, punkt pocztowy, stacja kolejowa oraz sklepy. Dodał, że każdego dnia
przemieszczają się po niej pracownicy firm i zakładów pracy zlokalizowanych w chmielowskiej
strefie. Radny w imieniu mieszkańców zwrócił się o ponowne ujęcie tego zadania w projekcie
budżetu, w przeciwnym wypadku zapytał o dalsze zamiary w tej sprawie.
Maria Garboś poparła stanowisko S. Skiminy i w imieniu mieszkańców zwróciła się o
pozostawienie w projekcie tego zadania wraz z zaplanowanymi środkami.
Tomasz Gazda zwrócił się o nie wykreślanie z projektu budżetu budowy windy w UMiG oraz
budowy stołówki w szkole podstawowej nr 2 w Nowej Dębie.
Stanisław Rawski w imieniu mieszkańców Rozalina wniósł o dokończenie budowy chodnika w
Rozalinie, którego III-ostatni etap był przewidziany w projekcie budżetu.
Radny Marian Tomczyk wyraził negatywną opinię w sprawie propozycji zdjęcia z projektu
budżetu na 2019 r. środków w wys.160 tys. zł. przewidzianych na rozbudowę garażu OSP w
Cyganach. Wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy i wzięcie pod uwagę zaangażowania
mieszkańców, którzy ze środków sołeckich przeznaczyli kwotę 7 tys. zł. na dokumentację
techniczną oraz 13 tys. na zmianę przyłącza energetycznego. Radny zapytał o przyczynę zdjęcia
tego zadania i wniesienia do projektu środków na remont remizy OSP w Porębach Dębskich.
Radny dodał, że jednostka podjęła starania o włączenie do krajowego systemu ratownictwa.
Marcin Zawada sołtys soł. Cygany powiedział, że jest zbulwersowany stanowiskiem Rady.
Zauważa, że priorytetem jest miasto Nowa Dęba i Jadachy. Uważa, że na przestrzeni ostatnich lat
Cygany były traktowane jak powiedział po macoszemu i zaapelował o pozostawienie zapisów
dotyczących Cyganów, jak w pierwotnym projekcie uchwały budżetowej.
Tomasz Dziemianko powiedział, że środki na to zadanie można przewidzieć w przyszłych latach.
Dalej radny uzasadniał potrzebę ukończenia inwestycji rozpoczętych, a na nowe zadania RM ma
5 lat.
Paweł Grzęda uzasadniał potrzebę skomunikowania miasta Nowa Dęba z firmami działającymi na
terenie nowodębskiej strefy ekonomicznej i skierowania środków budżetowych na te zadania.
Stanisław Skimina i Maria Garboś w dalszym ciągi naciskali na radnych w kwestii umieszczenia
budowy deptaka przy ulicy Kolejowej w Chmielowie w projekcie budżetu wraz z kwotą w
wysokości 120 tys. zł.
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Hubert Kopeć zapytał radnych z Chmielowa dlaczego wcześniej to zadanie nie zostało
zrealizowane, skoro stan techniczny przedstawia się tak fatalnie i czy równie mocno naciskali w
tej sprawie u władz powiatowych.
S. Skimina powiedział, że Powiat realizował wspólnie z gminą inne zadania drogowe, a rozmowy
w tej sprawi są prowadzone od dłuższego czasu.
Następnie rozpoczęła się dyskusja radnych z burmistrzem na temat potrzeby realizacji zadań
takich jak; termomodernizacja SP nr 3 w osiedlu Dęba, poprawy infrastruktury na terenie osiedla
Północ w Nowej Dębie, zadań inwestycyjnych na terenie Jadachów, zadań oświetleniowych na
terenie miasta, gdzie tereny między budynkami mieszkalnymi w ogóle nie posiadają oświetlenia.
Rozmawiano na temat modernizacji Al. Metalowca, która jest drogą prowadzącą do ZM.
Ulica Wojska Polskiego na terenie osiedla Dęba nie posiada chodnika, wskazano również na brak
chodnika przy ulicy Szypowskiego. W trakcie długiej i burzliwej dyskusji przewodniczący Paweł
Grzęda wskazał na zdjęcie wcześniej zaplanowanych środków z budowy windy w UMiG oraz z
wynagrodzeń w UMiG kwoty 200 tys. zł. Ponadto radni rozważali sprawę budowy boksu
garażowego w strażnicy w Cyganach w cyklu 2 letnim. Dyskusja dotyczyła również rewitalizacji
budynku nr 110 przy ulicy Kościuszki, która globalnie pochłonie środki w wys. ok. 5 mln. zł.
Tomasz Dziemianko poinformował, że komisja gospodarki przestrzennej uda się w najbliższym
czasie w teren celem dokonania wizji tego budynku.
Burmistrz Wiesław Ordon odniósł się do propozycji zdjęcia z projektu budżetu dotacji
przedmiotowej – dopłaty do wody dla mieszkańców miasta i gminy i stwierdził, że jej zdjęcie
będzie stanowiło obciążenie dla mieszkańców. Jednocześnie poinformował o konieczności
podwyższenia opłat za wywóz śmieci w związku ze wzrostem kosztów transportu.
W wyniku dyskusji oraz głosowania komisja budżetowa zaproponowała zmniejszenie wydatków
na dopłatę do wody i odbioru ścieków. W związku z tym dopłata do wody będzie obowiązywała
do 31 marca br., natomiast dopłata do ścieków pozostanie, jednak w zmniejszonej kwocie, tj. 0,70
zł do 1 m3 .
Przedstawiony na wstępie przez przewodniczącego Pawła Grzędę projekt zmniejszenia wydatków
budżetowych na łączną kwotę 2 107 000,- zł oraz zwiększenia wydatków w tej samej kwocie tj.
2 107 000,- zł. został przyjęty w głosowaniu przy 9 głosach „za”, 4 „przeciwnych” i 1
„wstrzymującym się”. ( propozycja zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych w
załączeniu do protokołu).
Ad. 2.
W sprawach różnych poruszona została sprawa wyżywienia dzieci w szkołach i funkcjonowania
stołówek szkolnych.
Tomasz Dziemianko zwrócił się do burmistrza o oznakowanie ścieżek (rowerowej i pieszej) nad
zalewem.
Burmistrz udzielił informacji nt. parków przemysłowych na terenie stref nowodębskiej i
chmielowskiej. Poinformował, że prezes Zarządu Pilkington Automotive Poland Ryszard Jania
zaprasza radnych RM do odwiedzenia fabryki w Chmielowie.
Ad. 3.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji ogłosił jego zamknięcie.
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