
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 3 grudnia 2015 r. 

 
            Posiedzenie odbyło się w sali Samorządowego Ośrodka Kultury 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 powi-
tał wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku. 
3. Przyjęcie harmonogramu prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Dęba na 2016 rok. 
4. Prezentacja projektu budżetu Gminy Nowa Dęba na 2016 rok. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji / 9 „za”/. 
Przewodniczący szczególnie przywitał przybyłych członków Rady Seniorów oraz Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 
Ad. 3. 
Krzysztof Sałek powiedział, że zgodnie z trybem prac nad projektem uchwały budżetowej 
określonym w uchwale RM Nr XLVIII/441/2010 z 25 sierpnia 2010, projekt budżetu na 2016 r. 
został przedłożony Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15 listopada 2015r. 
Projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w myśl których komisje zo-
bowiązane są do odbycia posiedzeń i sformułowania pisemnej opinii o projekcie uchwały bu-
dżetowej. Zaproponował, aby komisje do 31 grudnia zakończyły prace, po czym komisja bu-
dżetowa na posiedzeniu 5 stycznia 2016 r. zapozna się z opiniami oraz wnioskami, a następnie 
wyda ostateczną opinię o projekcie uchwały budżetowej i przedłoży ją burmistrzowi MiG. 
Ad. 4. 
Skarbnik Gminy poinformowała zebranych na temat konstrukcji budżetu gminy. Powiedziała, 
że na podstawie przedłożonych projektów planów finansowych złożonych przez kierowników 
jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, uwzględniając prognozę dochodów i ze-
stawienie obligatoryjnych wydatków Burmistrz ustala projekt uchwały budżetowej wraz z uza-
sadnieniem i materiałami informacyjnymi towarzyszącymi projektowi uchwały budżetowej 
oraz przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej najpóźniej do dnia 15 
listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Następnie omówiła plan dochodów, który usta-
lony został w łącznej kwocie 53.398.106,-zł , w tym: 
1. dochody bieżące – 52.138.206,-zł, 
2. dochody majątkowe – 1.259.900,-zł 
oraz wydatków budżetowych  na rok 2016 w łącznej kwocie 52.398.106,-zł z tego: 
1. wydatki bieżące w kwocie - 47.966.106,-zł, 
2. wydatki majątkowe w kwocie – 4.432.000,-zł. 
A. Furgał wyjaśniła, że nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie ok.1 mln. przewidziana 
jest na spłatę zobowiązań gminy w celu stworzenia możliwości kredytowych. 
Dalej omówiła poszczególne źródła dochodów ze wskazaniem sposobów i podstaw kalkulacji 
tych dochodów.  
Stronę wydatkową projektu budżetu omówił burmistrz Wiesław Ordon wraz ze szczegółowym 
uzasadnieniem poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem: 
 wydatków jednostek budżetowych gminy,  
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 dotacji udzielanych z budżetu państwa, 
 wydatków na inwestycje. 

Ponadto Skarbnik omówiła przychody związane z pokryciem deficytu budżetu oraz rozchody 
związane ze spłatami zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek. 
Po zaprezentowaniu projektu budżetu przewodniczący Krzysztof Sałek otworzył dyskusję; 
Radny Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Wojciech Gruszka zabrał głos w sprawie realizacji 
wspólnych zadań powiatu i gminy Nowa Dęba realizowanych w ramach porozumień. Najwięk-
szym z tych zadań w 2016 roku będzie modernizacja ulicy Kościuszki (I etap). Dalej mówił o 
możliwościach budżetu powiatu, który wynosi ponad 30 mln.zł. oraz o działaniach związanych 
z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym środków z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych potocznie zwanego „schetynówkami”. Wspomniał przy tym o sytua-
cji ekonomicznej szpitala powiatowego w Nowej Dębie oraz zamiarze likwidacji Zespołu 
Szkół Nr 1 w naszym mieście. 
Na pytanie Marzeny Chmielowiec, czy w projekcie budżetu powiatu zaplanowano środki na 
remont ul. Kolejowej w Chmielowie odpowiedział, że nie. 
Następnie głos zabrał radny Rady Seniorów, który zwrócił uwagę na sprawy związane z bra-
kiem funkcjonowania całodobowego komisariatu policji. Kolejna uwaga dotyczy braku chod-
nika od osiedla Broniewskiego do ZS Nr 2 – przez stację PKP i teren leśny, a także braku 
oświetlenia tego przejścia. Zwrócił również uwagę na stan ulicy Kościuszki i przyznał, że mo-
dernizacja o której już była mowa, jest jak najbardziej konieczna i uzasadniona.  
Krzysztof Sałek powiedział, że gmina Nowa Dęba ma swoich 6 radnych w radzie powiatu i 
oczekiwałby, aby przy wzmożonych działaniach modernizacja ul. Kościuszki była realizowana 
w II etapach. 
Janina Lubera za zasadne widzi podjęcie kroków w kierunku odlesienia części wschodniej uli-
cy Rzeszowskiej od „Stokrotki” do ronda i przeznaczenie tych terenów pod rozwój przedsię-
biorczości. Burmistrz Ordon powiedział, że teren ten jest objęty specjalnych statusem, i prak-
tycznie nie ma możliwości ich pozyskania od Lasów Państwowych. 
Ryszard Janczyk zwrócił uwagę na zakres spraw dotyczących seniorów tj.  
 utworzenia nowodębskiej Karty Seniora, 
 uwzględnienia seniorów w zasadach dofinansowania wypoczynku ze środków Progra-

mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
 założenia skrzynki wniosków i zapytań seniorów. 

R. Janczyk wyraził przy tym nadzieję, że zadania podejmowane przez Radę Seniorów będą 
uwzględniane przez Radę Miejską. 
Burmistrz odpowiedział, że w 2016 roku będzie działał na rzecz wprowadzenia „Karty senio-
ra”. Zwrócił uwagę za zapisy ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i działaniach zgodnych 
z prawem w kwestii dofinansowania wypoczynku . Zwrócił się o skonkretyzowanie przez RS 
zadań, na realizację których oczekuje starsza część społeczeństwa gminy. 
Na zakończenie dyskusji Krzysztof Sałek przytoczył zasady prawidłowego zgłaszania wnio-
sków do budżetu gminy. 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                       Krzysztof Sałek 
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 
 


