PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 7 stycznia 2016 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 2016 rok.
4. Wnioski komisji oraz radnych do projektu budżetu na 2016 rok.
5. Wydanie ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowa Dęba na
2016 r.
6. 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.
poinformował, że wszystkie komisje stałe odbyły posiedzenia nad projektem budżetu Gminy na
2016 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. Wspomniała również o
priorytetach budżetu na bieżący rok, po czym udzieliła odpowiedzi na zapytania radnych w
kwestii realizacji zadań ujętych w projekcie oraz zaplanowanych kwot na ich realizację.
W związku z zapytaniem M. Chmielowiec dotyczącym budowy sali i przedszkola w
Chmielowie z-ca burmistrza odpowiedział, że projektant nie wywiązał się z umowy i nie
przedłożył w określonym terminie projektu technicznego na to zadanie, czego konsekwencją
może być niezłożenie przez urząd wniosku o dofinansowanie, który to termin upływa 12
stycznia br. Dalej Zygmunt Żołądź poinformował jakie są możliwości realizacji zadania oraz o
podjętych działaniach wobec projektanta.
Następnie Przewodniczący zapoznał komisję z opiniami komisji stałych o projekcie budżetu:
- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – opinia pozytywna, bez wniosków.
Przewodniczący komisji oświaty Stanisław Skimina poinformował, że komisja przyjęła
autopoprawkę do projektu budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów w Dz.926,
Rozdz.92604, par.0830 o kwotę 60.000,-zł oraz wydatków w tym dziale w tej samej kwocie z
przeznaczeniem na wynagrodzenia 2 ratowników i pracownika gospodarczego.
- 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
dotyczącymi;
1. Zdjęcia kwoty w wys. 45.000,-zł. z Dz. 600, Rozdz.60016 par.4300 „zakup usług
pozostałych” i przeznaczyć na zadanie „budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 2 w
Nowej Dębie w Dz. 600, Rozdz.60016 par. 6050.
2. Zdjęcia kwoty w wys. 52.000,-zł. z Dz. 010, Rozdz.01008 par.6050 „remont drogi
wewnętrznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pobocza tej drogi do
prawego dopływu rz. Przyrwa na działce ewid.nr 2038/1 w miejscowości Jadachy, Gmina
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Nowa Dęba-etap IV” i przeznaczenia na zadanie „rozbudowa budynku OSP Jadachy” w Dz.
754, Rozdz.75412 par. 6050.
3. Zdjęcia kwoty 5.000,- zł. z Dz. 600, Rozdz.60016 par.4300 „zakup usług pozostałych” i
przeznaczenia na „projekt chodnika na Mogiłach w Chmielowie” Dz.600, Rozdz. 60016,
par.6050.
Następnie Przewodniczący komisji przedstawił wnioski radnych Rady Miejskiej do projektu
budżetu na 2016 r.;
1. Krzysztof Sałek wniósł o zdjęcie kwoty w wys. 52.000,-zł. z Dz. 010, Rozdz.01008 par.6050
„remont drogi wewnętrznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z
pobocza tej drogi do prawego dopływu rz. Przyrwa na działce ewid.nr 2038/1 w miejscowości
Jadachy, Gmina Nowa Dęba-etap IV” i przeznaczenie do Dz. 600, Rozdz.60014 par.6050 na
kontynuację budowy deptaka w miejscowości Rozalin.
2. Jan Flis i Wojciech Serafin zaproponowali:
1) Zdjęcie kwoty 130.000,- zł. z zadania w Dz. 754, Rozdz.75412, par.6050 „rozbudowa
budynku OSP Jadachy” i przeznaczenie jej na zadanie „budowa mostu na rzece Dęba w ciągu
projektowanej drogi gminnej w miejscowości Nowa Dęba - Dz.010, Rozdz.01008, par.6050.
2) Zdjęcie kwoty 100.000,-zł. z zadania w Dz.900, Rozdz.90001, par.6050 „budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola” i
przeznaczenie jej na zadanie „budowa mostu na rzece Dęba w ciągu projektowanej drogi
gminnej w miejscowości Nowa Dęba - Dz.010, Rozdz.01008, par.6050.
3) Zdjęcie kwoty oszczędności po przetargu na zadaniu „budowa kompleksu
lekkoatletycznego na stadionie w Nowej Dębie” w Dz.926, Rozdz.92601, par. 6050 i
przeznaczenie na zadanie „budowa mostu na rzece Dęba w ciągu projektowanej drogi gminnej
w miejscowości Nowa Dęba - Dz.010, Rozdz.01008, par.6050.
3. Ryszard Szafran zaproponował zdjęcie kwoty 15.000,-zł. z Dz. 600, Rozdz.60016 par.4300
„zakup usług pozostałych” i przeznaczyć na projekt budowy zatok postojowych przy drodze
powiatowej Jana Pawła II w Dz. 600, Rozdz.60014 par.6050 „wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych”.
Uzasadniając wniosek w sprawie wprowadzenia zadania „kontynuacja budowy deptaka w
Rozalinie” Krzysztof Sałek poinformował, że za potrzebą realizacja zadania przemawiają
względy bezpieczeństwa. Na tym odcinku miał miejsce wypadek ze skutkiem śmiertelnym i
mieszkańcy oczekują zakończenia budowy odcinka chodnika długości ok.350 m. Radny dodał,
że na 2016 rok nie przewidziane zostały do realizacji inne zadania w Rozalinie, stąd wniosek
uważa za zasadny.
Przewodniczący Krzysztof Sałek stwierdził, że wszystkie 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. Przed przystąpieniem do głosowań poszczególnych wniosków,
przewodniczący ustalił zasady i kolejność głosowania, po czym komisja przystąpiła do
zaopiniowania zgłoszonych propozycji:
1. Zdjęcie kwoty w wys. 45.000,-zł. z Dz. 600, Rozdz.60016 par.4300 „zakup usług
pozostałych” i przeznaczenie na zadanie „budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 2 w
Nowej Dębie w Dz. 600, Rozdz.60016 par. 6050.
Głosowanie: 8 za.
2. Zdjęcie kwoty w wys. 52.000,-zł. z Dz. 010, Rozdz.01008 par.6050 „remont drogi
wewnętrznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pobocza tej drogi do
prawego dopływu rz. Przyrwa na działce ewid.nr 2038/1 w miejscowości Jadachy, Gmina
Nowa Dęba-etap IV” i przeznaczenia na zadanie „rozbudowa budynku OSP Jadachy” w Dz.
754, Rozdz.75412 par. 6050.
Głosowanie: 2 za, 6 przeciw.
3. Zdjęcie kwoty w wys. 52.000,-zł. z Dz. 010, Rozdz.01008 par.6050 „remont drogi
wewnętrznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pobocza tej drogi do
prawego dopływu rz. Przyrwa na działce ewid.nr 2038/1 w miejscowości Jadachy, Gmina
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Nowa Dęba-etap IV” i przeznaczenie do Dz. 600, Rozdz.60014 par.6050 na kontynuację
budowy deptaka w miejscowości Rozalin.
Głosowanie: 6 za, 2 przeciw.
4. Zdjęcie kwoty 5.000,- zł. z Dz. 600, Rozdz.60016 par.4300 „zakup usług pozostałych” i
przeznaczenia na „projekt chodnika na Mogiłach w Chmielowie” Dz.600, Rozdz. 60016,
par.6050. Radna Marzena Chmielowiec uzasadniła wniosek.
Głosowanie: 3 za, 5 przeciw.
5. Wobec powyższego wyniku głosowania Stanisław Skimina postawił wniosek o zwiększenie
dochodów o 5.000,-zł. w Dz. 700, Rozdz.70005, par.0770 i przeznaczenie tej kwoty na „projekt
chodnika na Mogiłach w Chmielowie” Dz.600, Rozdz. 60016, par.6050. Radny dodał, że
zwiększenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości jest możliwe, gdyż przewiduje sprzedaż działek pod budownictwo
w sołectwie Chmielów. Następnie uzasadnił konieczność wykonania projektu chodnika. Dodał,
że najważniejszym argumentem jest bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a zadanie
dotyczy budowy ok. 40 m brakującego chodnika.
Głosowanie: 8 za.
6. Zdjęcie kwot:
 130.000,- zł. z zadania w Dz. 754, Rozdz.75412, par.6050 „rozbudowa budynku OSP
Jadachy”,
 100.000,-zł. z zadania w Dz.900, Rozdz.90001, par.6050 „budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola”,
 kwoty oszczędności po przetargu na zadaniu „budowa kompleksu lekkoatletycznego na
stadionie w Nowej Dębie” w Dz.926, Rozdz.92601, par. 6050
i przeznaczenie tych środków na zadanie „budowa mostu na rzece Dęba w ciągu projektowanej
drogi gminnej w miejscowości Nowa Dęba - Dz.010, Rozdz.01008, par.6050.
Wniosek uzasadnił Jan Flis, który wskazał na fakt, że dokumentacja techniczna na to zadanie
traci ważność. Zasadność wykonania zadania podyktowana jest względami bezpieczeństwa
mieszkańców osiedla Dęba, którzy od wielu lat oczekują na wykonanie mostu. Dodał, że to
zadanie było zaplanowane w budżecie 2015r. po czym zostało zdjęte.
Radna M. Chmielowiec wniosła o przerwę w obradach komisji, który to wniosek w głosowaniu
został przyjęty 5 za i 3 przeciw.
Po wznowieniu obrad oraz dyskusji Marzena Chmielowiec zwróciła uwagę, że budowa
kanalizacji jest inwestycją priorytetową dla gminy.
Krzysztof Sałek powiedział, że przyjęcie wniosku nie oznacza odstąpienia od realizacji
inwestycji, która podzielona jest na etapy w poszczególnych latach. Dodał, że budowa nie jest
zagrożona, jest to kwestia terminów płatności.
W dyskusji radni Roman Puzio i Tomasz Gazda wyrazili nadzieję, że realizacja tej inwestycji
nie będzie zagrożona. Stanisław Skimina wniósł o gwarancje dla wykonania tego zadania.
Z-ca burmistrza Zygmunt Żołądź poinformował na temat zasad finansowania inwestycji oraz o
możliwościach pozyskania środków pozabudżetowych.
Radni Tomasz Dziemianko oraz Marzena Chmielowiec wyrazili pogląd na temat zasad
współpracy pomiędzy radnymi w kontekście wniosku o zdjęcie środków finansowych z
zadania „rozbudowa budynku OSP Jadachy”. Krzysztof Sałek powiedział, że realizacja tego
zadania jest podzielona na 3-letnie etapy i w pierwszym zostają zabezpieczone fundamenty. W
pierwotnym projekcie na to zadanie przewidziane były środki w kwocie 200.000,-zł., po
przyjęciu wniosku przez komisję pozostaje 70.000,-zł.
Głosowanie: 6 za, 2 wstrzymujące się.
7. Zdjęcie kwoty 15.000,-zł. z Dz. 600, Rozdz.60016 par.4300 „zakup usług pozostałych” i
przeznaczenie na projekt budowy zatok postojowych przy drodze powiatowej Jana Pawła II w
Dz. 600, Rozdz.60014 par.6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.
Głosowanie: 7 za, 1 wstrzymujący się.
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Ad. 5.
Po dokonaniu analizy dochodów i wydatków ujętych w projekcie budżetu gminy Nowa Dęba
na 2016 rok, po zapoznaniu się z pisemnymi opiniami Komisji stałych RM oraz wnioskami
radnych, przeprowadzonej wnikliwej dyskusji oraz głosowań, Komisja proponuje wniesienie
do projektu uchwały budżetowej na 2016 r. zmian zgodnie z przyjętymi wnioskami oraz
pozytywnie opiniuje ( 8 głosów „za” ) projekt budżetu Gminy Nowa Dęba na 2016 rok.
Opinia w formie odrębnego wniosku zostanie przekazana Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa
Dęba.
Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Krzysztof Sałek
Protokół sporządziła:
Elżbieta Goclan

