
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 4 stycznia 2017 r. 

 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu 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 Krzysztof Sałek, który 
powitał wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek 
posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku. 
3. Zapoznanie z opiniami komisji stałych Rady Miejskiej w sprawie projektu budżetu 

Gminy na 2017 rok. 
4. Wnioski komisji oraz radnych do projektu budżetu na 2017 rok. 
5. Wydanie ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowa Dęba na 

2017 r. 
6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji / 7 „za”/.  
Ad. 3,4. 
Przewodniczący Krzysztof Sałek w nawiązaniu do obowiązującej procedury opiniowania 
projektu budżetu określonej w uchwale RM Nr XLVIII/441/2010 z 25 sierpnia 2010 r. oraz 
zgodnie z przyjętym przez komisję harmonogramem poinformował, że wszystkie komisje stałe 
odbyły posiedzenia nad projektem budżetu Gminy na 2017 rok. Skarbnik Gminy Alicja Furgał 
udzieliła dodatkowych informacji na temat projektu uchwały budżetowej oraz dodała, że nie 
ma jeszcze informacji o ostatecznych kwotach dotacji i subwencji z MF, gdyż nie został 
uchwalony budżet państwa.  
Następnie Przewodniczący zapoznał komisję z opiniami komisji stałych o projekcie budżetu: 
- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – opinia pozytywna, bez wniosków. 
- Komisja Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna, bez wniosków. 
- Komisja Statutowo-Organizacyjna, Spraw Społ. i Etyki – opinia pozytywna bez wniosków. 
- Komisja Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji – opinia pozytywna z trzema wnioskami 
radnych; 
1. Wniosek Romana Puzio - wyodrębnić w Dz. 600, Rozdz.60016 par.6050 „wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa 
Dęba)”  kwotę w wys. 90.000,-zł i przeznaczyć na zadanie „ dokumentacja i remont drogi 
wzdłuż Bystrzyka w Nowej Dębie”.  
2.  Wniosek Andrzeja Wołosza - zdjąć kwotę w wys. 15.000,-zł. z Dz. 600, Rozdz.60016 
par.6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. 
Bieszczadzkiej) i przeznaczyć na „projekt techniczny budowy kanalizacji w oś. Poręby 
Dębskie” w Dz. 900, Rozdz.90001 par. 6050.  
3.  Wniosek Tomasza Gazdy - zdjąć kwotę 15.000,- zł. z zaplanowanych 40.000,- w Dz. 600, 
Rozdz.60011 par.6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przejścia dla 
pieszych na DK9 w Osiedlu Dęba” i przeznaczyć na „projekt chodnika od stacji PKP do 
Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie ” Dz.900, Rozdz. 90095, par.6050.   
Następnie odbyła się dyskusja podczas której radni składali kolejne wnioski w sprawie: 
1. Tomasz Gazda – autopoprawka do wniosku zaopiniowanego przez komisję Gospodarki 
Przestrzennej i Inwestycji dotycząca zdjęcia kwoty 10.000,- zł. z zaplanowanych 40.000,- w 
Dz. 600, Rozdz.60011 par.6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa 
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przejścia dla pieszych na DK9 w Osiedlu Dęba” i przeznaczenie na „projekt chodnika od ulicy 
Szkolnej do  Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie ” Dz.900, Rozdz. 90095, par.6050.   
2. Jan Flis z zaplanowanych środków - w Dz. 600, Rozdz.60011 par.6050 „wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przejścia dla pieszych na DK9 w Osiedlu 
Dęba”  przeznaczyć na „projekt techniczny oświetlenia chodnika przy ul. ks.H.Łagockiego 
osiedle Olszyna w Nowej Dębie” Dz.900, Rozdz. 90095, par.6050.   
3. Janina Lubera w Dz. 900, Rozdz.90015, par.6050 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 
zabezpieczyć środki na projekt oświetlenia podwórkowego przy ul.1 Maja – Mickiewicza 2. 
Przedstawiciel Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba Stanisław Hałka ponowił wniosek 
RS w sprawie oświetlenia ulicy Rzeszowskiej od ronda w kierunku miasta. 
Radna Marzena Chmielowiec zawnioskowała o budowę pomnika ku czci pamięci Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego. 
Marian Tomczyk zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu na wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych tj. przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba, budowę dróg w 
nowodębskiej strefie zaplanowana jest kwota 650 tys. zł i wniósł o uszczegółowienie 
harmonogramu realizacji tych zamierzeń. Następnie wymienił najpilniejsze potrzeby w tym 
zakresie w Cyganach i Jadachach. 
Tomasz Dziemianko poparł wniosek Romana Puzio dotyczący pozostawienia zapisu w Dziale 
600, Rozdz.60016 par.6050 w sprawie przeznaczenia kwoty 90.000,-zł. na zadanie pn. 
„dokumentacja i remont drogi wzdłuż Bystrzyka w Nowej Dębie”. 
Jan Flis postulował, aby pozostawić środki na inwestycję w osiedlu Dęba. W sprawie drogi 
wzdłuż rz. Bystrzyk zaproponował, aby w kolejnych latach zrealizować drogę według zasad 
sztuki budowlanej tj. na odpowiedniej podbudowie z krawężnikami, chodnikiem i parkingami. 
Wojciech Serafin wnioskował o pozostawienie środków na poprawę dróg w strefie 
nowodębskiej i przypomniał jakie środki zostały zainwestowane w infrastrukturę na terenie 
strefy w Chmielowie. 
Burmistrz Ordon powiedział, iż postara się wywiązać z obietnicy danej radnym z osiedla 
Północ dotyczącej wykonania drogi wzdłuż Bystrzyka w zakresie oczekiwanym przez radnych. 
Dodał, że jeśli występują przeszkody, to tylko w kwestii braku uregulowań prawnych gruntu 
przez który ta droga przebiega. 
Janina Lubera powiedziała, że jest to wniosek komisji gospodarki przestrzennej i należy go 
uwzględnić w zakresie wskazanym przez radnych. 
Następnie radna J. Lubera zgłosiła wniosek dotyczący zabezpieczenia środków na projekt 
oświetlenia podwórkowego przy ul.1 Maja – Mickiewicza 2 w Nowej Dębie. 
Burmistrz wyjaśnił, że na to zadanie niezbędna jest kwota 15 tys. a takiej pozycji w projekcie 
budżetu nie ma. Ustosunkowując się do wniosku Tomasza Gazdy powiedział, że jego zdaniem 
chodnik do ZS Nr 2 należy zaprojektować począwszy od ulicy Szkolnej. 
Innych wniosków nie było. 
Przewodniczący Krzysztof Sałek stwierdził, że wnioski zostały złożone zgodnie z zasadami 
określonymi w §3 pkt 3 Uchwały Nr XLVIII/441/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 25 
sierpnia 2010 r. Po analizie dochodów i wydatków ujętych w projekcie budżetu gminy Nowa 
Dęba na 2017 rok oraz po zapoznaniu się z opiniami komisji stałych RM i wnioskami radnych, 
przeprowadzonej dyskusji oraz głosowań, komisja wydała następującą opinię do złożonych 
wniosków: 
1. Komisja GPiI -wniosek Romana Puzio - wyodrębnić w Dz. 600, Rozdz.60016 par.6050 
„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i 
gminie Nowa Dęba)”  kwotę w wys. 90.000,-zł i przeznaczyć na zadanie „ dokumentacja i 
remont drogi wzdłuż Bystrzyka w Nowej Dębie”. Wniosek nie został przyjęty ( 4 głosy „za”,4 
„przeciw” i 1 „wstrzymujący się”). 
Burmistrz dodał, że sprawa własności gruntu powinna zostać uregulowana w I półroczu 2017 r. 
Uważa też, że w przyszłości należy wyznaczyć ulicę miejską i przewidzieć na jej budowę ok. 
300 tys. zł. 
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2.  Komisja GPiI- wniosek Andrzeja Wołosza - zdjąć kwotę w wys. 15.000,-zł. z Dz. 600, 
Rozdz.60016 par.6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika 
wzdłuż ul. Bieszczadzkiej) i przeznaczyć na „projekt techniczny budowy kanalizacji w oś. 
Poręby Dębskie” w Dz. 900, Rozdz.90001 par. 6050. Wniosek przyjęty przy 9 głosach „za” 
3.  Komisja GPiI - wniosek Tomasza Gazdy - zdjąć kwotę 10.000,- zł z zaplanowanych 
40.000,- w Dz. 600, Rozdz.60011 par.6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 
budowa przejścia dla pieszych na DK9 w Osiedlu Dęba” i przeznaczyć na „projekt chodnika od 
ulicy Szkolnej do  Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie ” Dz.900, Rozdz. 90095, par.6050.   
Wniosek przyjęty przy 9 głosach „za”. 
4. Jan Flis z zaplanowanych 40.000,- w Dz. 600, Rozdz.60011 par.6050 „wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych - budowa przejścia dla pieszych na DK9 w Osiedlu Dęba”  
przeznaczyć 30.000,-zł na „projekt techniczny oświetlenia chodnika przy ul. ks.H.Łagockiego 
osiedle Olszyna w Nowej Dębie” Dz.900, Rozdz. 90015, par.6050.  Wniosek przyjęty przy 9 
głosach „za”. 
5. Janina Lubera w Dz. 900, Rozdz.90015, par.6050 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 
zabezpieczyć środki na projekt oświetlenia podwórkowego przy ul.1 Maja – Mickiewicza 2. 
Wniosek przyjęty przy 9 głosach „za”. 
 
Ponadto komisja jednogłośnie przyjęła wniosek Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba w 
sprawie wyodrębnienia w projekcie budżetu na 2018 rok środków w wysokości wskazanej 
przez Radę Seniorów i ze wskazaniem celu ich przeznaczenia. 
Ad. 5. 
Zgodnie z trybem określonym w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej, po analizie przedłożonego projektu Komisja przy 9 głosach „za” wydała 
pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej gminy Nowa Dęba na 2017 rok wraz z 
przyjętymi wnioskami. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2027. 
Opinia w formie odrębnego wniosku zostanie przekazana Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa 
Dęba. 
Radna M. Chmielowiec zwracając się do burmistrza zapytała, kiedy zostanie podjęty temat 
dotyczący ochrony zabytków na terenie gminy?  
Burmistrz odpowiedział, że trwają prace nad ewidencją zabytków pod nadzorem konserwatora. 
 
Ad. 6. 
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzone zostały protokoły  
z posiedzeń komisji 13.XII. i 27.XII.2016 r., które dostępne są w programie eSesja.  
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokołów. Uwag nie zgłoszono, 
protokół z 13 grudnia został przyjęty 9 głosami „za”, protokół  z 27 grudnia 2016 r. został 
przyjęty 9 głosami „za”. 
Ad. 7. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                       Krzysztof Sałek     
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


