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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 16 maja 2017 r. 
 
Komisja Rewizyjna w składzie:  
1. Jan Flis                     - Przewodniczący 
2. Andrzej Wołosz             - Zastępca Przewodniczącego 
3. Marzena Chmielowiec   - Członek 
4. Ryszard Szafran             - Członek  
 
Przedmiotem obrad komisji było: 
Cd. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Nowa Dęba za 2016 rok. 
Komisja zapoznała się i dokonała analizy informacji z wykonania budżetu Samorządowego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie. 
Dyskusja: 
W posiedzeniu uczestniczył dyrektor SOSiR Adam Szurgociński oraz gł. księgowa Beata 
Zielińska. Rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2016 rok, komisja ze 
szczególną uwagą dokonała analizy planu dochodów, który wynosił ogółem 1 469 930,00  w 
tym bieżące 760.930,00 zł. i majątkowe 700.000,00 zł. Na 31 grudnia 2016 r. wykonanie 
planu wynosiło ogółem 1 523 234,83 w tym bieżące 823 234,83 zł. i majątkowe 700 000,00 
zł. co stanowi 103,63% planu. Dyrektor udzielił informacji z jakiego tytułu uzyskane zostały 
wykazane dochody i jak na przestrzeni 2016 roku odbywała się ich realizacja.  
Następnie komisja zapoznała się z wydatkami budżetowymi na zadania z zakresu sportu który 
na plan 2.949.510,-zł. został zrealizowany na kwotę 2.815.460,- zł. tj. w 95,46% . 
Dalej dyrektor udzielił informacji na temat kosztów krytej pływalni,  zakupów materiałów i 
wyposażenia oraz stanu zatrudnienia. Dyskutowano nad sposobami pozyskiwania nowych 
użytkowników obiektu, gdyż z uwagi na rygorystyczne przepisy i normy sanitarne 
niemożliwym jest szukanie oszczędności. Dyrektor jednakże zapewnił, iż tam gdzie jest 
możliwość, działania oszczędnościowe są wdrażane. W dalszej części komisja zapoznała się z 
funkcjonowaniem pozostałych obiektów wchodzących w skład Ośrodka tj. Orlika, stadionu, 
terenów nad Zalewem, kortów tenisowych, siłowni oraz basenu odkrytego.  Dyrektor 
poinformował na temat kosztów tego obiektu i powiedział, że notowany jest corocznie spadek 
liczby korzystających, co spowodowane jest prawdopodobnie jego niską atrakcyjnością. 
Niecka dużego basenu (betonowego) liczy ponad 80 lat, w ramach odnowy pokrywana jest 
farbą, która pęka i odpryskuje, ponadto zauważalne są wycieki wody z powodu pęknięć dna 
basenu. 
Rewitalizacja obiektu może wynosić ok. 5 mln.zł. na co gmina nie posiada środków. 
SANEPID corocznie warunkowo dopuszcza obiekt do użytkowania, jednakże ze wskazanych 
wyżej powodów staje się on nierentowny. 
Komisja zapoznała się również z informacją dotyczącą nauki pływania dla dzieci ze szkół 
prowadzonych przez gminę i stwierdziła, że należy baczniej przyglądnąć się celowości jej 
kontynuacji szczególnie dla uczniów gimnazjów, gdyż notowana jest bardzo niska liczba 
uczestników tych lekcji. 
Dyrektor zapewnił, że liczba zatrudnionych (34) w ośrodku jest na poziomie wymaganym do 
zapewnienia  prawidłowej eksploatacji obiektów. Ponadto komisja wysłuchała informacji nt. 
organizacji i funkcjonowania obozu letniego dla młodzieży w Piaskach k/Krynicy Morskiej. 
Po dyskusji oraz wysłuchaniu wyjaśnień dyrektora, komisja nie dopatrzyła się 
nieprawidłowości i stwierdziła, że  budżet SOSiR za 2016 rok zrealizowany został zgodnie z 
zasadą celowości i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. 
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2)       Następnie komisja odbyła rozmowę z zastępcą burmistrza Leszkiem Mirowskim w 
sprawie realizacji modernizacji stadionu. Z-ca burmistrza poinformował, że  Stadion 
Lekkoatletyczny w Nowej Dębie jest przystosowywany do organizacji zawodów 
lekkoatletycznych zgodnie z normami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Po zakończeniu 
modernizacji stadion ma uzyskać certyfikat V kategorii, co pozwoli do rozgrywania 
kwalifikowanych zawodów lekkoatletycznych.  Powiedział, że prace przebiegają zgodnie z 
harmonogramem.  Jest już wysypany tłuczeń na bieżni ogólnej, która będzie czterotorowa, 
400 metrowa. Będzie także bieżna prosta, sześciotorowa przystosowana do biegów na 
dystansie 100 i 110 metrów. Bieżnia będzie posiadała także rów z wodą, co będzie 
umożliwiało rozgrywanie zawodów na dystansie trzech tysięcy metrów z przeszkodami. 
Ponadto na stadionie będzie skocznia do skoku w dal, skocznia do trójskoku oraz skocznia do 
skoku wzwyż. Na terenie odremontowanego obiektu wygospodarowano także miejsce na 
rzutnię oszczepem, rzutnię do pchnięcia kulą oraz rzutnię do rzutu dyskiem i młotem. 
Jednocześnie cała murawa zostanie zabezpieczona w automatyczne zraszacze, które pozwolą 
utrzymać murawę w odpowiednim stanie. Z-ca poinformował, że trwają odbiory cząstkowe, 
komisja dokonuje oględzin poszczególnych elementów infrastruktury, zapoznaje się z 
wynikami pomiarów oraz wskazuje sprawy wymagające poprawek. Dalej zapoznał komisję z 
harmonogramem na najbliższy okres. Właściwy odbiór i rozliczenie zadania planowane jest 
na 24 maja br. zaś oficjalne zawody otwierające obiekt na 7 września br. 
Leszek Mirowski dodał, że stadion będzie z nowoczesną nawierzchnią, gdyż takie są dziś 
oczekiwania społeczeństwa. Po zakończeniu obrad, komisja udała się na teren budowy celem 
dokonania wizji obiektu.  
 
3)    Komisja zapoznała się z wynikami kontroli przeprowadzonych na przestrzeni 2016 r. w 
Urzędzie Miasta i Gminy. 
1. Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta i Gminy Nowa Dęba 
przeprowadzonej w UMiG Nowa Dęba przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie 
(styczeń-marzec 2016). 
2. Protokół z kontroli kompleksowej w MG OPS (marzec 2016) przeprowadzonej na zlecenie 
wojewody podkarpackiego. 
3. Protokół z doraźnej kontroli gospodarki finansowej Samorządowego Ośrodka Kultury 
(marzec 2016) przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie. 
4.  Protokół z kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydz. Kontroli Płatników 
Składek w Rzeszowie (luty 2016). 
5.   Protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie Oddz. w Tarnobrzegu (luty 
2016). 
6.   Protokół z kontroli Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Rzeszowie w zakresie 
prawidłowości i skuteczności realizacji podatków lokalnych oraz dochodów z majątku 
(kwiecień 2016). 
7.   Protokół z kontroli problemowej dot. działania systemów teleinformatycznych do 
realizacji zadań zleconych (czerwiec 2016) przeprowadzonej na zlecenie wojewody 
podkarpackiego. 
Kierownik Ref. Organizacyjnego UMiG Barbara Sudoł poinformowała, że protokoły z 
kontroli wraz z wystąpieniami pokontrolnymi i zaleceniami zgodnie z przepisami 
publikowane są w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej gminy. 
 
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Nowa Dęba za 2016 r. 
wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o tym sprawozdaniu, analizie 
sprawozdań finansowych oraz zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonych kontroli przez 
organy nadzoru finansowego w 2016 r. komisja dokonała oceny wykonania budżetu. 
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Komisja Rewizyjna w ocenie stosowała kryteria legalności tj. zgodności z przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa, celowości działań, które wynikają z unormowań 
prawnych, ich skuteczności oraz gospodarności - gdzie komisja stwierdziła, że realizacja 
zadań odbywała się zgodnie z zasadami efektywnego gospodarowania oraz rzetelności.  
Biorąc powyższe pod uwagę Komisja uznała, że są wystarczające podstawy do wyrażenia 
pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy Nowa Dęba za 2016 r. – w głosowaniu 4 głosy 
„za”. 
Komisja wystąpi z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Nowa Dęba,  co zostało przyjęte przy 4 głosach „za”. 
 
 
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano: 
 
1. Jan Flis                     - Przewodniczący                    .................................. 
 
2. Andrzej Wołosz              - Zastępca Przewodniczącego .................................. 
 
3. Marzena Chmielowiec   - Członek                                 .................................. 
  
4. Ryszard Szafran             - Członek                                 …………………….. 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


