
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 4 stycznia 2018 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 2018 rok. 
4. Wnioski komisji oraz radnych do projektu budżetu na 2018 rok. 
5. Wydanie ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowa Dęba na 

2018 r. 
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji  /9 „za”/.  
Ad. 3,4. 
Przewodniczący Krzysztof Sałek nawiązał do obowiązującej procedury opiniowania projektu 
budżetu określonej w uchwale RM Nr XLVIII/441/2010 z 25 sierpnia 2010 r. Poinformował, 
że zgodnie z przyjętym przez komisję harmonogramem wszystkie komisje odbyły posiedzenia 
nad projektem budżetu Gminy na 2018 rok.  
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 bez wniosków. 
Komisja w głosowaniu ( 9 „za”) przyjęła opinie komisji stałych o projekcie budżetu. 
Następnie przewodniczący przedstawił pismo Zarządu OSP Cygany dotyczące uwzględnienia 
w budżecie gminy na 2018 rok środków finansowych na wydatki związane z dobudową boksu 
garażowego w remizie OSP. 
Jan Flis powiedział, że rozpoczęte zadanie związane z rozbudową remizy OSP w Jadachach 
winno zostać zakończone. Przemawia za tym konieczność zabezpieczenia miejsca do 
garażowania zakupionego w 2017 r. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który 
aktualnie jest garażowany w PSP w Nowej Dębie. 
Stanisław Skimina poparł zdanie radnego i również opowiedział się za zakończeniem 
rozpoczętego zadania. 
Z powyższych powodów Tomasz Wolan wniósł o nie uwzględnienie wniosku OSP Cygany. 
Marian Tomczyk powiedział, że OSP Jadachy dokonując zakupu wozu miały świadomość, że 
nie ma miejsca na jego garażowanie i podsumował, że łączna suma inwestycji w Jadachach 
wynosi ok.1.700. tys. zł i wniósł o nie odrzucanie wniosku OSP Cygany. 
Burmistrz W. Ordon odnosząc się do wypowiedzi radnych powiedział, że realizację zadania w 
Jadachach przewiduje w cyklu 3-letnim. Natomiast zebranie wiejskie w Cyganach na 
dobudowę boksu przeznaczyło środki sołeckie i dostrzega możliwość dofinansowania z 
budżetu gminy. 
Zbigniew Karkut uważa, że Zarząd Miejsko-Gminny OSP powinien określić priorytety działań 
w obszarach swojej działalności, aby nie miały miejsca sytuacje wnoszenia wniosków przez 
poszczególne jednostki OSP w końcowych pracach nad budżetem. 
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Przewodniczący K. Sałek zaproponował wystąpienie w imieniu komisji do Zarządu MG OSP o 
wskazanie kolejności realizacji zadań, co umożliwi komisji wydanie opinii w sprawie wniosku. 
Propozycja została przyjęta przez komisja przy 8 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
Janina Lubera w imieniu Klubu Radnych PIS złożyła pisemny wniosek o zwiększenie o 20 tys. 
tj. do kwoty 170 tys. zł dotacji celowej z budżetu gminy dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie /Dz.851 
Rozdz.85111,par.6220/ na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - na dobudowę oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr1 Szpitala w Nowej Dębie wraz z 
uzasadnieniem. 
Stanisław Skimina zwrócił uwagę, że podczas, gdy komisja oświaty opiniowała projekt 
budżetu w tym dziale nikt z Klubu PiS nie wniósł uwag, a radni klubu podczas opiniowania 
dotacji w kwocie 150 tys. wstrzymali się od głosu. 
Jan Flis wskazał na wysokość dotacji Marszałka Woj. Podkarpackiego, która wynosi ok. 7 
mln.zł przy wartości projektu ogółem 8 mln zł i stwierdził, że dofinansowanie z budżetu gminy 
w wys. 20 tys. nie uratuje inwestycji. 
Przewodniczący RM Wojciech Serafin również zwrócił uwagę, że na merytorycznej komisji 
nikt nie złożył wniosku w tej sprawie. Nadmienił na jakich zasadach corocznie budżet gminy 
wspiera funkcjonowanie Szpitala Powiatowego i dodał, że podczas głosowania w tej sprawie 
radni klubu PiS wstrzymując się od głosu, nie poparli dofinansowania. 
Przewodniczący Klubu Tomasz Dziemianko powiedział, że podczas komisji wstrzymał się od 
głosu, gdyż zamierzał dogłębnie rozpatrzyć tę sprawę. Dodał, że Klub PiS nie był przeciwny 
wsparciu szpitala, a obecnie po rozpatrzeniu sprawy wnoszą o zwiększenie dofinansowania. 
Janina Lubera powiedziała, że SPZ ZOZ jest jednym z większych zakładów pracy w gminie, w 
szpitalu opiekę medyczną mają zapewnioną mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego i uważa, że 
gest wsparcia Gminy będzie dobrze odebrany. 
Krzysztof Sałek zauważył, że skoro jest to zadanie Powiatu, a radni powiatowi nie 
odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w komisji budżetowej 7 grudnia 2017, to taka postawa 
może skłaniać do przypuszczeń, że udział gminy na tym etapie nie jest oczekiwany. 
Przewodniczący widzi za zasadne zaproszenie dyrektora placówki – Pani Marty Piskór celem 
udzielenia samorządowi gminy informacji na temat tej inwestycji. 
Zbigniew Karkut wspomniał o zabiegach byłego dyrektora szpitala B. Tomczyka w sprawie 
pozyskania środków na budowę SOR-u, które w efekcie nie powiodły się. Dodał, że środkami 
został wsparty szpital w Nisku, a nowodębski poligon na skutek swojej działalności przynosi 
szkody.  
Burmistrz uważa, że podczas komisji oświaty zabrakło merytorycznej dyskusji w tej sprawie. 
Wniosek klubu odbiera jako próbę naprawy postawy radnych. Burmistrz dodał, że złożony 
wniosek posiada wadę, gdyż nie wskazane zostało źródło pokrycia wskazanego wydatku. Dalej 
burmistrz podzielił się z komisją informacjami na temat planowanej inwestycji. 
Przedsięwzięcie oprócz budowy Oddziału Anestezjologii obejmować ma także jego 
wyposażenie w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny. Dodał, że spotkanie z dyrektorem jest 
jak najbardziej zasadne, celem uzyskania informacji na temat ewentualnych oczekiwań  wobec 
udziału gminy w tym przedsięwzięciu. 
W związku z tym, że Klub PiS w swoim wniosku zwrócił uwagę, jak określono na duży stopień 
ogólności części tekstu projektu uchwały budżetowej, Skarbnik Gminy udzieliła informacji na 
temat konstrukcji tych zapisów i dodała, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami.  
Komisja wspólnie ustaliła kwestię zaproszenia na posiedzenie dyrektora Szpitala Powiatowego. 
W związku z głosami radnych oraz burmistrza, iż inwestycja w początkowej fazie będzie 
wspierana środkami UE oraz powiatu, wniosek Klubu PiS o wsparcie zadania kwotą 20 tys. zł 
nie był głosowany.  
Komisja wyraziła wolę wsparcia nowodębskiego szpitala, jednakże po uzyskaniu informacji w 
sprawie planowanej inwestycji . 
Podczas dalszej dyskusji nad projektem budżetu J. Lubera ponowiła swój ubiegłoroczny 
wniosek dotyczący zabezpieczenia środków na wykonanie oświetlenia przy ulicy Mickiewicza 
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w Nowej Dębie, w ciągu numerów parzystych budynków. Zwróciła się tym samym do 
burmistrza, aby środki finansowe zaoszczędzone po przetargach przewidział na to zadanie. 
Również Stanisław Skimina zwrócił uwagę na potrzeby sołectw w zakresie inwestycji 
oświetleniowych i wniósł o oświetlenie dojazdu do firmy Pilkington w Chmielowie. 
Roman Puzio powiedział, że radni z osiedla Północ złożyli wnioski w sprawie budowy 
parkingów na tym osiedlu i zwrócił uwagę, że nie znalazły one odzwierciedlenia w projekcie 
budżetu. Następnie wspólnie z Tomaszem Dziemianko wnieśli o wprowadzenie do projektu 
zapisu wraz z niezbędnymi środkami finansowymi na projektowanie parkingów oraz 
wykonania łącznika od ul. A. Krzywoń. T. Dziemianko zaproponował wydzielenie kwoty po 
15 tys. zł na projektowanie tych zadań. 
Po wysłuchaniu radnych burmistrz wyjaśnił, na czym polegają zapisy w projekcie budżetu. 
Powiedział, że na drogach gminnych zamierza zrealizować 4 zadania projektowe;  
 przebudowa dróg i parking na osiedlu Północ, 
 łącznik od ulicy A. Krzywoń, 
 ulica Spacerowa, 
 droga w rejonie ulicy Leśnej, gdzie deweloper buduje budynki mieszkalne. 

W zakresie inwestycji oświetleniowych przewiduje zadania; 
 od Al. Zwycięstwa do ul. Kościuszki (dokumentacja przygotowana przez TSM), 
 dokończenie przy ulicy Łagockiego, 
 ulica Mickiewicza. 

Burmistrz poinformował, że na terenie Chmielowa będą realizowane duże inwestycje w 
przypadku, gdy zostaną środki po przetargach wówczas będą wykonywane mniejsze 
zgłoszenia.  
W związku z zapytaniem Z. Karkuta dotyczącym opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej 
na 2018 rok Skarbnik poinformowała, że projekt został skorygowany, zgodnie ze wskazaniami 
organu nadzoru. 
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 2018 rok. 
Opinia w formie odrębnego wniosku zostanie przekazana Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa 
Dęba. 
Przewodniczący RM poinformował, że sesja budżetowa planowana jest na 31 stycznia 2018r. 
Ad. 6. 
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia 
komisji  28.XII.2017 r.  
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono, protokół 
został przyjęty 9 głosami „za”.  
Ad. 7. 
Tomasz Wolan zapytał jak przestawia się sprawa budowy szatni w Chmielowie w związku z 
zawieszeniem działalności klubu sportowego. 
Burmistrz odpowiedział, że planuje spotkanie w tej sprawie z działaczami klubu celem 
rozeznania, czy budowa szatni jest uzasadniona. 
Skarbnik dodała, że na ten cel zaplanowane zostały środki w projekcie budżetu.  
Stanisław Skimina zapytał burmistrza w sprawie inwestycji na drogach. 
Wiesław Ordon udzielił informacji i dodał, że wykaz tych zadań ustali w terminie późniejszym. 
Ad. 8. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                       Krzysztof Sałek     
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


