
  P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2013 
z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 27 listopada 2013 r. 
 
 
 
 XXXVII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i 
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1400  do godz. 1730. 
W sesji uczestniczyło 15 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do 
protokołu.  
Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, mieszkańcy miasta i gminy oraz pracownicy 
UMiG, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. 
Porządek obrad sesji: 
1.   Otwarcie sesji. 
2.   Przedstawienie porządku obrad. 
3.   Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej. 
4.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
5.   Zapytania i wnioski mieszkańców.    
6.   Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, 
2) zmian w budŜecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok oraz zmieniająca uchwałę           
      budŜetową Gminy Nowa Dęba na 2013 rok, 
3) zaciągnięcia w 2013 roku poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na    
      wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   
      budŜetu Unii Europejskiej, 
4) zaciągnięcia w 2013 roku kredytu długoterminowego, 
5) 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, 
6) 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, 
7) dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla    
      gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba, 
8) wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali uŜytkowych, 
9) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów     
     Alkoholowych na rok 2013, 
10) uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami   
       pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na    
      2014 rok. 

7.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o    
   wynikach sprawdzianu i egzaminów. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 9.  Wolne wnioski i informacje. 
 10.  Zamknięcie obrad. 
 
Ad.  1. 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin, który powitał wszystkich 
zebranych oraz osoby uczestniczące w obradach, a następnie  stwierdził wymaganą liczbę 
radnych do podejmowania prawomocnych uchwał tj. 15 radnych.  
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Ad.  2. 
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek sesji i zapytał, czy są 
uwagi do porządku obrad. 
Uwag nie zgłoszono. Obrady sesji przebiegały według przedstawionego porządku. 
 
Ad.  3. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są uwagi do protokołu z XXXVI 
sesji z 30 października 2013 r.  
Uwag nie zgłoszono.  
Protokół został przyjęty 15 głosami „za”.  
 
Ad.  4. 
W związku z nieobecnością burmistrza Wiesława Ordona, informację z działalności burmistrza 
między sesjami tj. za okres od 26 października do 24 listopada 2013 roku przedstawiła ElŜbieta 
Gil Sekretarz Gminy. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Sekretarz Gm. poinformowała, Ŝe burmistrz w chwili obecnej uczestniczy w spotkaniu w PSP 
Tarnobrzeg i zadawanie pytań w związku z informacją będzie moŜliwe po przybyciu burmistrza 
na obrady. 
 
Ad.  5. 
W punkcie zapytania i wnioski mieszkańców nikt nie zabrał głosu. 

 
Ad.  6. 
1)  Skarbnik Gminy Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba. 
Następnie udzieliła objaśnień do projektu uchwały i poinformowała, Ŝe w projekcie dostosowano 
zarówno plan dochodów jak i wydatków do dokonanych zmian w budŜecie wg stanu na 27 
listopada 2013r. Ogółem w stosunku do ostatniej zmiany WPF plan dochodów zmniejszył się o 
kwotę 78.642,-zł, przy czym dochody bieŜące zwiększono o kwotę 167.644,-zł, zaś dochody 
majątkowe zmniejszono o kwotę 246.286,-zł, w tym dochody ze sprzedaŜy majątku zwiększono 
o 1.399,-zł. Wydatki budŜetu zwiększono o kwotę 160.520,-zł., w tym wydatki bieŜące 
zwiększono o kwotę 101.705,-zł, wydatki na obsługę długu zmniejszono o 100.000,-zł, zaś 
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 58.815,-zł. 
Skarbnik poinformowała ponadto, Ŝe w 2013 roku dokonamy spłat zaciągniętych poŜyczek i 
kredytów więcej niŜ pierwotnie planowano tj. kwotę 3.669.120,-zł, a było 3.169.120,-zł tj. o 
500.000,-zł więcej. Wyjaśniła, Ŝe spłata kwoty 500.000,-zł zostanie przeniesiona z roku 2015. 
Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 500.000,-zł przewiduje się spłacić w 2018 roku. 
Zwiększa się deficyt budŜetu Gminy Nowa Dęba w 2013 roku z kwoty 655.000,-zł na kwotę 
894.162,-zł tj. o kwotę 239.162,-zł. 
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag i pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXVII/335/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWA D ĘBA została 
podjęta przy 12 głosach „za” i 3 „wstrzymujących się”. 
 
2)   Kolejno Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian w budŜecie miasta 
i gminy Nowa Dęba na 2013 rok oraz zmieniająca uchwałę budŜetową Gminy Nowa Dęba na 
2013 rok. 



3 
 

Następnie poinformowała, Ŝe projekt uchwały zawiera zmiany zarówno po stronie dochodów, 
wydatków, przychodów jak i rozchodów budŜetu Gminy Nowa Dęba na 2013 rok. 
Ogółem zwiększa się deficyt budŜetu o kwotę 239.429,-zł tj. z kwoty 655.000,-zł na kwotę 
894.162,-zł. Związane jest to z tym, Ŝe w pierwotnym budŜecie zaplanowana była poŜyczka z 
budŜetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej jako poŜyczka krótkoterminowa. Z analizy dotychczasowych dokumentów, naleŜy 
stwierdzić, Ŝe nie będzie moŜliwe pozyskanie w 2013 roku dotacji z budŜetu państwa (PROW) 
na zadanie pn. „Budowa budynku socjalno-szatniowego w Cyganach” i poŜyczka zaciągnięta w 
BGK w Rzeszowie przekształci się w poŜyczkę długoterminową z terminem spłaty w 2014 roku 
z dotacji unijnej z Urzędu Marszałkowskiego. Skarbnik dodała, Ŝe poŜyczka jak i jej spłata nie 
będzie miała wpływu na wskaźniki określone w art.243 ustawy o finansach publicznych. 
Zwiększamy zarówno rozchody budŜetu jak i przychody o kwotę ogółem 500.000,-zł, 
z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę rat kredytu z 2015 roku. 
Kontynuując, Skarbnik dokonała objaśnień pozostałych zmian w budŜecie miasta i gminy. 
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Uwag i pytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXVII/336/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
ZMIAN W BUD śECIE MIASTA I GMINY NOWA D ĘBA NA 2013 ROK ORAZ 
ZMIENIAJ ĄCA UCHWAŁ Ę BUDśETOWĄ GMINY NOWA D ĘBA NA 2013 ROK 
została podjęta przy 12 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 2 „wstrzymujących się”. 
 
3)   Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2013 
roku poŜyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowanych ze środków pochodzących z  budŜetu Unii Europejskiej. 
W uzasadnieniu poinformowała, Ŝe Gmina Nowa Dęba zawarła umowę o przyznanie pomocy 
finansowej z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach działania "Odnowa i rozwój 
wsi" objętego PROW na lata 2007-2013  na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku 
socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany". 
Skarbnik wyjaśniła, Ŝe w pierwotnym budŜecie poŜyczka ta była zaplanowana jako poŜyczka 
krótkoterminowa ze spłata w 2013 roku. JednakŜe z przyczyn niezaleŜnych od Gminy nie będzie 
moŜliwości pozyskania tych środków w formie dotacji PROW, gdyŜ cały proces weryfikacji 
wniosku o płatność został przesunięty na 2014 roku. PoŜyczka zaciągnięta w BGK w Rzeszowie 
z krótkoterminowej została tym samym przekształcona w długoterminową, z terminem spłaty 
w 2014 roku. 
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Radna Maria Mroczek zwróciła się o wyjaśnienie przyczyny przesunięcia procesu weryfikacji 
wniosku. Skarbnik wskazała na opóźnienie związane z wykonaniem sieci gazowej. Następnie 
odpowiedziała na zapytanie Janiny Lubery dotyczące ogrzewania budynku. 
Innych zapytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXVII/337/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE 
ZACI ĄGNIĘCIA W 2013 ROKU POśYCZKI W BANKU GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO NA WYPRZEDZAJ ĄCE FINANSOWANIE DZIAŁA Ń 
FINANSOWANYCH  ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z  BUDśETU UNII 
EUROPEJSKIEJ została podjęta przy 12 głosach „za” i 3 „wstrzymujących się”.  

 
4)   Kolejno Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku 
kredytu długoterminowego. 
Uzasadniając przedłoŜony projekt poinformowała, Ŝe w projekcie uchwały zmieniającej budŜet 
miasta i gminy przedłoŜonej przez burmistrza na  sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2013 
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roku, zaplanowane są rozchody jak i przychody wyŜsze w stosunku do pierwotnego budŜetu na 
2013 rok o kwotę 500.000,-zł. Skarbnik powiedziała, Ŝe jest to kwota o którą zamierzamy 
jeszcze w 2013 roku nadpłacić kredyty zaciągnięte przez Gminę z roku 2015. Celem 
prawidłowej realizacji budŜetu, wnosi o podjęcie uchwały o zaciągnięciu kredytu na kwotę 
planowanych w budŜecie spłat rat wcześniej zaciągniętych poŜyczek i kredytów, mając nadzieję, 
Ŝe uda się dokonać spłaty z dochodów bieŜących gminy, bez potrzeby zaciągania tej poŜyczki. 
Zaciągnięcie planowanego kredytu nastąpi z chwilą uzyskania pozytywnej opinii RIO w 
Rzeszowie o moŜliwości jego spłaty oraz po wyborze banku w trybie ustawy prawo zamówień 
publicznych. Dodała, Ŝe uruchomienie kredytu nastąpi tylko wtedy, gdy zaistnieje taka 
konieczność. A. Furgał nadmieniła równieŜ, Ŝe planowane raty spłat w/w kredytu ujęte są w 
WPF Gminy Nowa Dęba na lata 2013 - 2020. 
Marek Ostapko zwrócił się o wyjaśnienie zawiłości dotyczących przedkładanej uchwały oraz 
informacji burmistrza w tej sprawie zamieszczonej na internetowej stronie Gminy Nowa Dęba. 
Alicja Furgał poinformowała, Ŝe w końcówce tego roku o pół miliona złotych chcemy 
zmniejszyć zadłuŜenie gminy. Środki, jakie na ten cel udało się zgromadzić, posłuŜą na 
zmniejszenie zadłuŜenia, jakie naleŜałoby spłacić w roku 2015.Takie działanie pozwoli 
zmniejszyć w przyszłości wydatki na obsługę zadłuŜenia, a takŜe zwiększyć w roku 2015 środki 
na realizację inwestycji. Dla realizacji tego przedsięwzięcia niezbędna jest uchwała zmieniająca 
budŜet w tym roku oraz podjęcie uchwały dotyczącej zaciągnięcia kolejnego zobowiązania, 
niezbędnej do spłaty zadłuŜenia w tym roku. Skarbnik dodała, Ŝe tylko tak moŜna zrealizować 
wcześniejszą spłatę części kredytu z roku 2015. Wyjaśniła, Ŝe tego kredytu brać nie będziemy, 
nie mniej taka realizacja tej operacji finansowej jest zgodna z przepisami. 
Innych zapytań nie było. 
UCHWAŁA NR XXXVII/338/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE 
ZACI ĄGNIĘCIA W  2013 ROKU KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO została podjęta 
przy 12 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 2 „wstrzymujących się”. 
 
5)  Ewa Rozenbajgier Kierownik referatu Spraw Komunalnych i Społecznych UMiG 
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 oraz przedstawiła 
uzasadnienie do uchwały. Poinformowała, Ŝe Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju 
gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami 
zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. Dalej poinformowała, Ŝe Plan określa w szczególności: 

� planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 
� przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, 
� przedsięwzięcia racjonalizujące zuŜycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 
� nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 
� sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

Dodała, Ŝe PGKiM przedłoŜyło Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, który zawiera elementy określone w 
ustawie i jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydanego dnia 11 
grudnia 2002 r. 
Kazimierz Skimina Przewodniczący komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
W trakcie dyskusji nad projektem głos zabrała Maria Mroczek, która zwróciła się o wyjaśnienie 
przyczyn opieszałości Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu w działaniach zmierzających do 
wyjaśnienia przyczyn zanieczyszczenia złoŜa wodonośnego. Dalej radna pytała jakie główne 
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działania  spowodowały, Ŝe obecnie straty wody w nowodębskim wodociągu utrzymują się na 
poziomie 18% . 
Ustosunkowując się do pierwszej części zapytania burmistrz Wiesław Ordon odpowiedział, Ŝe 
pierwotnie sprawa ta prowadzona była przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie, jednakŜe w wyniku sporów prawnych została przekazana do wyjaśnienia do 
Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu. Burmistrz dodał, Ŝe rozmawiał juŜ ze Starostą w tej 
sprawie. W sprawie działań inwestycyjnych odpowiedzi udzielił prezes spółki Antoni Kapusta, 
który poinformował o przedsięwzięciach racjonalizujących zuŜycie wody w gminie. Oprócz 
zadań, które były zapisane w poprzednim Planie, poinformował jakie inne działania wykonało 
przedsiębiorstwo  w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, które zostały 
zrealizowano ze środków własnych PGKiM oraz Gminy Nowa Dęba.  Następnie wymienił  
zadania, które były przewidziane do realizacji w ramach Projektu pn. „Modernizacja SUW w 
Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja 
sieci na terenie Gminy Nowa Dęba – etap I” w ramach którego, zrealizowano: 
1. Wymianę wybranych odcinków sieci wodociągowej Nowa Dęba – Centrum – etap I – 
o łącznej dł. 2 401 m. 
2. Rozbudowę sieci wodociągowej „Droga Strefowa w Chmielowie – dł. 500,6 m. 
3. Budowę hydroforni „Za Aresztem” w Chmielowie. 
Zadania te zostały zrealizowane częściowo (65,57 %) ze środków pozyskanych z EFRR w 
ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz ze środków 
PGKiM (34,43 %). A. Kapusta uzupełnił, Ŝe w 2014 roku projekt będzie nadal realizowany 
poprzez wymianę rur Ŝeliwnych, co wykazane jest w przedłoŜonym Planie, a środki własne 
PGKiM Sp. z o.o. pochodzić będą głównie z kredytu. 
Radny Marek Ostapko zabierając głos podkreślił fatalny stan kanalizacji na terenie miasta. 
Zwrócił uwagę, Ŝe pod budynki podjeŜdŜają szambowozy, remonty są przerzucane na 
przedsiębiorstwo oraz zapytał z czego i kiedy gmina będzie realizować wymianę sieci 
kanalizacyjnej. 
Burmistrz Wiesław Ordon nadmienił, Ŝe juŜ w programie wyborczym „Nasz samorząd” 
wskazywał na pilną potrzebę opracowania dokumentacji technicznej wymiany sieci 
kanalizacyjnej na terenie miasta i w dalszym ciągu konieczność realizacji tych działań uwaŜa za 
bardzo waŜne. W swojej wypowiedzi burmistrz informował radnych o nowych projektach 
budowy sieci kanalizacyjnej w sołectwach, następnym etapem będzie wymiana sieci 
wyeksploatowanej. Dotychczas na przedsięwzięcia kanalizacyjne łącznie wydana została kwota 
~30 mln zł. i nieustannie czynione są starania w kierunku pozyskiwania środków w ramach 
róŜnych programów. Dalej wyjaśnił, Ŝe budowa sieci kanalizacyjnej naleŜy do zadań własnych 
gminy, natomiast przedsiębiorstwo ma obowiązek rozbudowy sieci juŜ istniejącej i działania w 
tej dziedzinie będą nakierowane na poprawianie stanu technicznego istniejącej infrastruktury. 
Prezes Kapusta uzupełnił, Ŝe niektóre działania wynikają z nakazu Państwowej Inspekcji Pracy i 
dotyczą one przed wszystkim poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Pełny zakres 
działań i koszty będą znane dopiero po wykonaniu pomiarów czynników szkodliwych oraz po 
opracowaniu ekspertyz i dokumentacji. A. Kapusta powiedział, Ŝe Zarząd PGKiM  planuje 
równieŜ zlecenie opracowania dokumentacji technicznej obejmującej wykonanie monitoringu 
sieci kanalizacyjnej i opomiarownie na tej podstawie koncepcji naprawy lub wymiany 
kolektorów kanalizacji sanitarnej w obrębie miasta. Zlecany będzie monitoring sieci bez 
konieczności robienia wykopów, co pozwoli na zlokalizowanie słabych punktów. Dalej prezes 
szeroko informował na temat działań przedsiębiorstwa na terenach sołectw, co ujęte jest w 
przedstawionym Planie. 
Janina Lubera zwróciła się z zapytaniem, które odcinki sieci na terenie miasta będą wypłycane. 
Zwróciła uwagę, Ŝe wykonane zostały takie zadania jak Plac Gryczmana, czy park Koziołek 
Matołek oraz zapytała, czy roboty na sieci kanalizacyjnej nie spowodują konieczności wejścia w 
zrewitalizowane tereny. 
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Prezes Kapusta poinformował, Ŝe wymiana sieci nie obejmuje centrum miasta, poniewaŜ została 
na tym terenie juŜ wykonana. Jednocześnie zapoznał Radę z problemami związanymi z 
głębokością na jakiej przebiega sieć (4,5 m) i trudnościami z usuwaniem awarii.  
Burmistrz poinformował  równieŜ o działaniach mających na celu ograniczenie ilości wód 
opadowych i drenaŜowych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej, a takŜe o  problemach 
związanych podłączanie nowych dostawców ścieków na obszarach, gdzie jest wykonana sieć 
kanalizacyjna. 
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały, 
w wyniku którego UCHWAŁA NR XXXVII/339/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ 
DĘBIE W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJ U I 
MODERNIZACJI URZ ĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZ ĄDZEŃ 
KANALIZACYJNYCH B ĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSI ĘBIORSTWA 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W NOWEJ DĘBIE 
została podjęta przy 15 głosach „za”. 
 
6)      Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały 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. W uzasadnieniu do projektu poinformowała, Ŝe wzrośnie cena za ścieki, a stawka za wodę 
pozostanie bez zmian. Cena wody dla gospodarstw domowych jedno i wielorodzinnych 
pozostanie bez zmian i będzie wynosić 3,53zł/m3. Wzrośnie jednak cena dla zakładów 
przemysłowych zlokalizowanych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Podstrefa Nowa Dęba ( grupa taryfowa nr 3 ) z 4,26zł do 4,98 za m3.  
Wzrasta opłata za ścieki dla mieszkańców, instytucji uŜyteczności publicznej, placówek 
usługowo - handlowych, lokali uŜytkowych w budynkach wielorodzinnych oraz zakładów 
przemysłowych ( oprócz grupy taryfowej nr 3 ) z 4,74 do 5,17zł za m3. Ceny wody i ścieków 
podane są w wartościach netto. Cena brutto jest większa od ceny netto o podatek VAT 8%.  

Taryfa będzie obowiązywać przez 1 rok tj. od 1 stycznia  do 31 grudnia 2014 r. 
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad projektem, podczas której Marek Ostapko zapytał, 
czy zaciągane kredyty będą przekładały się na wzrosty cen i czy jest plan podwyŜek. 
Prezes Antoni Kapusta powiedział, Ŝe w okresie obowiązywania poprzedniej taryfy 
przedsiębiorstwo funkcjonowało w innej sytuacji prawnej. Nastąpiło połączenie spółek PGKiM 
oraz ZPW i po 12 miesiącach funkcjonowania, przedstawione zostały nowe taryfy. Prezes mówił 
o nakładach finansowych na nowe środki trwałe, co zwiększyło amortyzację. Gmina przekazała 
nowe odcinki sieci, od których naleŜy odprowadzić podatek od nieruchomości, co równieŜ ma 
wpływ na koszty. W swojej wypowiedzi prezes odniósł się do wniosku taryfowego w którym 
wskazane są koszty wpływające na cenę. Dodał teŜ, Ŝe w 2014 r. nie ma skutków kredytu. Spłaty 
kapitałowe kredytu uwzględnione będą w 2015 r. 
Burmistrz uzupełnił, Ŝe mieszkańcy w cenie wody nie będą obciąŜani spłatą kredytu. Cena 
uwzględnia inne koszty wynikające z funkcjonowania wodociągu. Dodał, Ŝe kaŜdy kilometr sieci 
wpływa na ceną jednostkową wody i ścieków – taki jest system prawny. Zadaniem gminy jest 
budować, a przedsiębiorstwa minimalizować koszty. 
Janina Lubera stwierdziła, Ŝe tego typu inwestycje naleŜało realizować we wcześniejszych 
latach, aby uniknąć ogromnych strat wody, za co mieszkańcy musieli zapłacić. Zwróciła teŜ 
uwagę, Ŝe cena ścieków dla mieszkańców zmienia się o 9%. 
Burmistrz odparł, Ŝe w połączeniu z kolejną uchwałą w sprawie dopłat jest 4,5 %. Wzrost jest 
skutkiem oddania sieci kanalizacyjnej, co wpływa na system taryfowy. 
Ustosunkowując się do uwagi radnej, burmistrz powiedział, Ŝe jego działania od początku 
kadencji słuŜyły zapanowaniu nad kosztami ponoszonymi przez mieszkańców. Pierwszym 
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krokiem było przejęcie ujęcia wody, a kolejnym połączenie spółek PGKiM i ZPW, co wpływa na 
moŜliwość kształtowania cen przez samorząd, a nie przedsiębiorstwa komercyjne. Dalej 
burmistrz przytaczał działania, które były obiektem krytyki opozycji, a rezultacie były korzystne 
dla kształtowania polityki cen i kosztów. 
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały, w wyniku którego UCHWAŁA NR XXXVII/340/2013 RADY MIEJSKIEJ 
W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE  ZATWIERDZENIA TARYFY OKRE ŚLONEJ PRZEZ 
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ S P. Z 
O.O. W NOWEJ DĘBIE DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD Ę I 
ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY NOWA D ĘBA 
została podjęta przy 10 głosach „za” i 3 „przeciwnych” i 2 „wstrzymujących się”. 
 
7)    Kierownik referatu Spraw Komunalnych i Społecznych UMiG przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla 
gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba. 
Następnie poinformowała, Ŝe ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków zgodnie z którą, Rada zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, daje równieŜ moŜliwość podjęcia przez RM uchwały o 
dopłacie dla jednej lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo 
kanalizacyjnych, a dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. 

Projekt uchwały zakłada dopłatę do ceny 1 m3 dostarczonej wody dla jednej grupy taryfowej  
obejmującej gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych z 
terenu gminy Nowa Dęba w kwocie 0,25 zł brutto, czyli na dotychczasowym poziomie 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 0,80 zł brutto, 
począwszy od 1 stycznia 2014 r. Dalej poinformowała, Ŝe zwiększona o 0,23 zł brutto dopłata do 
ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków ma na celu złagodzenie podwyŜki cen ścieków wynikającej 
z taryfy przedłoŜonej do zatwierdzenia przez PGKiM sp. z o.o. w Nowej Dębie. 
Przy dopłacie do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków wynoszącej 0,80 zł brutto z dniem 1 
stycznia 2014 r. gospodarstwa domowe będą płacić o 0,23 zł brutto więcej za 1m3 
odprowadzonych ścieków.  
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Krzysztof Sałek poinformował, Ŝe komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Burmistrz Wiesław Ordon wyjaśnił, Ŝe przedstawiony projekt jest działaniem osłonowym 
obejmującym wszystkich mieszkańców gminy. Dopłata stanowi kwotę ponad 500 tys. zł w 
budŜecie gminy. Dodał, Ŝe istnieją czynniki regulujące działalność spółki, która moŜe do 
pewnego stopnia wpływać na obniŜenie kosztów, pozostałe ponosi gmina. 
Marek Ostapko stwierdził, Ŝe tak czy inaczej, mieszkaniec poniesie koszty alternatywne tego 
wzrostu cen.  
Burmistrz odpowiedział, Ŝe to Rada podejmuje uchwały. Nadmienił teŜ, Ŝe nie wnosił o 
podwyŜszenie podatków dla mieszkańców w 2014 r. 
Innych głosów nie było. 
UCHWAŁA NR XXXVII/341/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
DOPŁAT DO CENY 1M 3 DOSTARCZONEJ WODY ORAZ ODPROWADZONYCH 
ŚCIEKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY NOWA  DĘBA  
została podjęta przy 15 głosach „za”. 
 
O godz. 1545 Przewodniczący ogłosił 20 min. przerwy. 
O 1605 obrady zostały wznowione. 
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8)      Następnie Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
zawarcie kolejnych umów najmu lokali uŜytkowych. 
Wyjaśniła, Ŝe projekt dotyczy wyraŜenia zgody na najem na okres trzech lat zajmowanych lokali 
uŜytkowych w budynku nr 3 przy ulicy Al. Zwycięstwa w Nowej Dębie na potrzeby zakładu 
krawieckiego oraz lokalu uŜytkowego w budynku nr 3 przy ulicy Rzeszowskiej w Nowej Dębie  
na potrzeby archiwum Biura Rachunkowego „LEX”. 
Przewodniczący komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Tomasz Gazda poinformował, Ŝe 
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie było. 
UCHWAŁA NR XXXVII/342/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE W SPRAWIE  
WYRAśENIA ZGODY NA ZAWARCIE KOLEJNYCH UMÓW NAJMU LOKALI 
UśYTKOWYCH została podjęta jednogłośnie - 15 głosów „za”. 
 
9)    Mieczysław Nalepa Komendant StraŜy Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie  
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2013. 
Następnie poinformował, Ŝe w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na realizację 
zadań ujętych w Programie zachodzi potrzeba dokonania korekty kwot w szczegółowym 
podziale środków. Projekt uchwały zawiera zwiększenie środków finansowych na naukę 
pływania oraz zakup sprzętu sportowego i wyposaŜenia hal i boisk sportowych, zakup sprzętu i 
wyposaŜenia dla szkół w ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego, jak równieŜ 
zakup nagród na organizowane konkursy i turnieje, zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 
Jednocześnie projekt zawiera propozycję zmniejszenia kwot m.in. na prowadzenie punktów 
konsultacyjnych dla osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych oraz ich rodzin, promocję 
zdrowego stylu Ŝycia; w tym organizację ogólnodostępnych kampanii edukacyjnych, organizację 
wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz wynagrodzenia dla 
członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej 
Dębie. 
Następnie M. Nalepa wniósł o przyjęcie autopoprawki w § 1, ppkt. 2) lit c i d, gdzie kwotę 126 
tys. zastępuje się kwotą 124 tys. zł.  
Kwotę 2 tys. zł. proponuje przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego. 
Helena Tłusta przewodnicząca Komisji Statutowo- Organizacyjnej Spraw Społecznych i Etyki 
powiedziała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
Pytań nie było. UCHWAŁA NR XXXVII/343/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE 
W SPRAWIE  ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I 
ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 została podjęta 
jednogłośnie (15 głosów „za”). 
 
10)  Sławomir Białas kierownik Ref. Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych UMiG 
przedstawił  projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy 
Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego na 2014 rok. 
Następnie poinformował, Ŝe ustawa o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
przewiduje moŜliwość wspierania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 
prowadzących działalność poŜytku publicznego w realizacji przez nie zadań gminy. Wspieranie 
działalności moŜe odbywać się w formach finansowych i pozafinansowych, jednakŜe dopiero po 
uchwaleniu przez Radę Miejską Programu na 2014 rok . 
S.Białas dodał, Ŝe w projekcie budŜetu zaplanowane zostały środki na wsparcie finansowe zadań 
przewidzianych do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 
działalność poŜytku publicznego w roku 2014. 
Helena Tłusta przewodnicząca Komisji Statutowo- Organizacyjnej Spraw Społecznych i Etyki 
powiedziała, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Pytań nie było. UCHWAŁA NR XXXVII/344/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ D ĘBIE 
W SPRAWIE  UCHWALENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY 
NOWA DĘBA Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI ORAZ INNYMI 
PODMIOTAMI PROWADZ ĄCYMI DZIAŁALNO ŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA 
2014 ROK została podjęta przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
 
Ad.  7. 
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach 
sprawdzianu i egzaminów przedstawiła Renata Bal dyrektor Biura Obsługi Jednostek 
Samorządowych. 
Stanisław Skimina poinformował, Ŝe komisja oświaty, kultury, zdrowia i sportu dokonała 
szczegółowej analizy wyników sprawdzianu i egzaminów, a następnie R. Bal zapoznała Radę z 
danymi zawartymi w informacji. 
W trakcie dyskusji radna Janina Lubera zwróciła uwagę na niezadowalające wyniki sprawdzianu 
w Gimnazjum w Cyganach oraz zapytała, czy rozmawiano z dyrektorem szkoły w sprawie 
zwiększenia liczby godzin przedmiotów ścisłych. 
Z-ca burmistrza Zygmunt śołądź powiedział, Ŝe Kuratorium Oświaty w ramach nadzoru 
dydaktycznego nad szkołą, skierowało pismo do jej dyrektora w sprawie opracowania programu 
naprawczego w tej sprawie. 
Innych zapytań nie było. 
 
Ad.  8. 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzieliła ElŜbieta Gil Sekretarz Gminy. Poinformowała, 
Ŝe w okresie między sesjami radny Marek Ostapko złoŜył interpelacje w sprawach: 

1. 22.10 2013  w spr. uszkodzonego neonu na budynku dworca autobusowego. 
2. 28.10.2013 w spr. usterek na Pl. Gryczmana i w parku „Koziołek”. 
3. 28.10.2013 w spr. jakości wykonania rewitalizacji centrum miasta. 
4. 29.10.2013 w spr. nie ujęcia pomieszczeń piwnicznych do remontu SOK. 
5. 29.10.2013 w spr. oświetlenia ścieŜek spacerowych „nad zalewem”. 
6. 04.11.2013 w spr. wykonanych robót gwarancyjnych od czasu odebrania SOK po   

                      remoncie. 
7. 04.11.2013 w spr. naprawienia chodnika przy ulicy Rzeszowskiej. 
8. 08.11.2013 w spr. rewitalizacji centrum miasta- wyjaśnienia inspektora nadzoru. 
9. 14.11.2013 w spr. ogrzewania poczekalni na dworcu autobusowym. 

Sekretarz odczytała treść interpelacji złoŜonych przez radnych; 
Mariana Tomczyka z dnia 13.11.2013 w spr. poprawy odcinka na Ulicy Szerokiej w Cyganach 
Halinę Drągowską z 13.11.2013 w spr. zamontowania progu zwalniającego na ul. Kościuszki 
oraz modernizacji tej ulicy wraz z chodnikiem. 
 
Ad.  4. C.d 
Przewodniczący zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w związku z przedstawioną przez 
Sekretarza Gminy informacją z działalności burmistrza między sesjami tj. za okres od 26 
października do 24 listopada 2013r. 
W związku z zapytaniem Ryszarda Rutyny dot. rezygnacji z prawa pierwokupu działki w 
Chmielowie sprzedawanej przez Kopalnię Siarki Machów w likwidacji, Wiesław Ordon 
poinformował, Ŝe rezygnacja nastąpiła z powodu braku środków finansowych oraz braku 
koncepcji na jej zagospodarowanie. Szerzej poinformował nt majątku likwidowanej kopalni oraz 
poinformował o procedurach obowiązujących przy sprzedaŜy tego majątku. Dalej burmistrz 
informował na temat perspektyw dla terenów objętych chmielowską strefą oraz jak planuje 
lokowanie interesów gminy na tym terenie. 
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Odpowiadając na pytanie Jana Flisa burmistrz wyjaśnił kwestie dotyczące zatrudniania 
skazanych z ZK. 
Marek Ostapko zwrócił uwagę na fakt ukarania mandatami kierowców autobusów, którzy 
przywieźli dzieci na imprezę odbywająca się w SOK. 
Odpowiedzi w tej sprawie udzielił Komendant SM Mieczysław Nalepa oraz z-ca burmistrza 
Zygmunt śołądź, którzy zapoznali radnego ze szczegółami tego incydentu. Wskazali  ponadto, 
Ŝe dla pojazdów o takim tonaŜu na terenie miasta znajdują się odpowiednie parkingi, z których 
kierowcy powinni korzystać nie łamiąc przepisów. 
 
Ad.  9. 
Wolne wnioski i informacje. 
Krzysztof Sałek Przewodniczący komisji budŜetowej poinformował o przyjęciu przez komisję 
harmonogramu prac nad projektem uchwały budŜetowej na 2014 r. W związku z tym zaprosił 
wszystkich radnych na I czytanie projektu budŜetu wraz z objaśnieniami burmistrza i skarbnika 
gminy, które odbędzie się 4 grudnia br. o godz.16 00. 
Przewodniczący RM Wojciech Serafin poinformował Radę, Ŝe mieszkaniec Nowej Dęby Pan 
Paweł Grzęda pismem z dnia 23 grudnia 2013 r. zwrócił się o bezzwłoczne zwołanie posiedzenia 
komisji rewizyjnej z jego udziałem. Wniosek motywuje licznym nieprawidłowościami, które 
według p. Grzędy mają miejsce na inwestycjach gminnych, a które mogą skutkować dla Gminy 
powaŜnymi problemami budŜetowymi włącznie z niewypłacalnością. Jednocześnie 
poinformował, Ŝe odstąpienie Przewodniczącego RM od dopełnienia obowiązków będzie 
działaniem na szkodę interesu publicznego Gminy Nowa Dęba. 
Przewodniczący przytoczył treść pisma w całości i dodał, Ŝe otrzymali je równieŜ członkowie 
komisji rewizyjnej RM w Nowej Dębie. 
Przewodniczący komisji Jan Flis stwierdził, Ŝe komisja w swojej pracy opiera się na 
dokumentach, a nie pomówieniach. Dodał, Ŝe po przedstawieniu zarzutów, komisja odniesie się 
do nich. 
Rada oczekuje  sprecyzowania przez Pana Grzędę swoich zastrzeŜeń w formie pisemnej. 
Radna Maria Mroczek zwracając się do Marka Ostapko zapytała dlaczego jako pracownik 
Starostwa  na forum „Głosu Powiatu” nie promował naszej gminy oraz nie przedstawił 
informacji nt. opóźnień w ujawnieniu sprawcy zanieczyszczenia ujęcia wody. 
Marek Ostapko odpowiedział, Ŝe Nowa Dęba niejednokrotnie była prezentowana w Głosie 
Powiatu, a w sprawie zanieczyszczenia ujęcia naleŜy zwrócić się do Starosty Tarnobrzeskiego. 
Jednocześnie zaprosił radną do współpracy na forum www.infonowadeba.pl. 
Radny Krzysztof Sałek w nawiązaniu do zamieszczonego na stronie infonowadęba w ślad za 
„Tygodnikiem Nadwiślańskim” artykułu pt. Śmierdząca sprawa zwrócił się do Marka Ostapko o 
przestrzeganie zasady rzetelności dziennikarskiej. Jednocześnie zwrócił się do burmistrza o 
opinię jeszcze przed wpięciem do sieci kanalizacyjnej Ŝe proponowane zabezpieczenia w 
Rozalinie w przypadku awarii wyłączałyby pompowanie ścieków do studzienek. 
Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił termin kolejnej sesji Rady Miejskiej na 30 grudnia 
2013 r. 
 
Ad. 10. 
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący obrad Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie 
XXXVII sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.                  
 
                                                                                                PRZEWODNICZĄCY RADY  
                                 Wojciech Serafin                                                                                  
 
Protokół sporządziła:                                                                                                 
ElŜbieta Goclan                                                                           
 


