
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 7 listopada 2017 r. 

 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik 
do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji Krzysztof Sałek, który powitał wszystkich 
uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku. 
3. Opinia do projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach: 
1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok, 
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2018 roku, 
3) wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji 

            o nieruchomościach, 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu, 
5) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu. 
4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji /10 „za”/.  
Ad. 3.  
1)  Alicja Furgał skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok. Poinformowała, że po stronie dochodowej 
wprowadzono środki z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i rozdysponowano je po 
stronie wydatkowej zgodnie z uchwałą podjętą na sesji październikowej. 
Po stronie wydatkowej zabezpieczono środki w formie dotacji, zgodnie z zawartym 
porozumieniem, na zatrudnienie pracownika do obsługi projektu OZE w indywidualnych 
gospodarstwach domowych w Gminie Lubaczów. Dodała, że każdy z partnerów pokrywa w 1/6 
części zatrudnienie pracownika, na 3 miesiące 2017 roku kwota przypadająca na każdą gminę to 
1.251,-zł. Ponadto w projekcie dokonano zwiększenia wydatków na remonty dróg gminnych, 
środki pozyskano z oszczędności po przetargowych na drogach powiatowych. 
Po wyjaśnieniach skarbnika, komisja przy 9 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
2)   Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości od 2018 roku. 
W uzasadnieniu poinformowała, że przedłożony projekt uchwały zakłada średnio 3 % wzrost 
stawek w stosunku do poprzednio obowiązujących stawek, który przewiduje wzrost dochodów 
budżetu w 2018 roku ok. 260.000,-zł. Dodała, że zakładany wzrost będzie uwzględniony w 
projekcie budżetu na 2018 rok. W przedłożonym projekcie uchwały dokonano podziału stawek 
opodatkowania powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej w następujący sposób: 
- do 200 m² - od 1m² powierzchni użytkowej 21,78 zł, 
- powyżej 200 m² - od 1m² powierzchni użytkowej 22,22 zł. 
Burmistrz Wiesław Ordon powiedział, że przedstawiona propozycja podziału stawek jest 
wyjściem naprzeciw wnioskowi Klubu PiS. 
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Przewodniczący Krzysztof Sałek nadmienił, że cechą podatku od nieruchomości powinna być 
pewność i przewidywalność co do przedmiotu opodatkowania, bowiem jako element kosztowy 
obciąża przedsiębiorcę, z drugiej zaś strony – stanowić ma stabilną część  dochodów gminy. 
Następnie otworzył dyskusję nad projektem uchwały; 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS Tomasz Dziemianko w imieniu klubu złożył wniosek o  
wprowadzenie progów podatkowych w § 1, pkt. 2) od budynków lub ich części, ppkt. b) 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
- do 500 m² - od 1m² powierzchni użytkowej 21,78 zł 
- powyżej 500 m² - od 1m² powierzchni użytkowej 22,22 zł 
Powiedział, że propozycja Klubu jest ukierunkowana na ochronę małych i mikro przedsiębiorstw 
przed skutkami nadmiernego opodatkowania i wskazywał na możliwości rozwoju takich firm na 
terenie nowodębskiej strefy ekonomicznej. 
Na zapytanie Z. Karkuta o skutki finansowe tej propozycji, Skarbnik powiedziała, że będzie to 
stanowić kwotę ok. 7 tys. zł. Burmistrz dodał, że w przedstawionej radnym propozycji 
dodatkowo uwzględnionych zostanie 14 firm, które mieszczą się w tej powierzchni. 
Przewodniczący RM Wojciech Serafin uważa za niezasadny podział progów podatkowych w 
zależności od powierzchni. 
Burmistrz po raz kolejny zwrócił uwagę radnych, że zmienia się infrastruktura wokół firm 
działających w strefie i w przyszłym roku w budżecie należy przewidzieć kolejne środki na jej 
poprawę. 
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji przewodniczący Krzysztof Sałek poddał pod głosowanie 
wniosek Klubu Radnych PiS zakładający wprowadzenie progów podatkowych w zależności od 
powierzchni: do 500 m² - od 1m² powierzchni użytkowej 21,78 zł,  powyżej 500 m² - od 1m² 
powierzchni użytkowej 22,22 zł. 
Wniosek w głosowaniu 4 „za”, 5 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” nie uzyskał większości. 
Następnie komisja głosowała projekt uchwały przedłożony przez burmistrza, który przy 5 
głosach „za”, 4 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” został zaopiniowany pozytywnie. 
3)   Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wzoru deklaracji na podatek od 
nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach. W uzasadnieniu poinformowała, że 
zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa w drodze 
uchwały wzory informacji i deklaracji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości.  
W związku z dokonanym podziałem opodatkowania budynków lub ich części związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, stało się konieczne dokonanie zmiany w deklaracji i 
informacji o nieruchomościach dostosowując je do uchwały w sprawie wysokości stawek 
podatku od nieruchomości od 2018 roku.  
Komisja przy 9 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
4)   Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmieniająca uchwałę w 
sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
Poinformowała, że w związku z rozliczeniem przez Powiat zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej 
Dębie - etap I", planowaną kwotę dotacji 70.000,-zł, zmniejsza się do kwoty po przetargu tj. 
59.000,-zł. Komisja przy 10 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
5)   Kolejno Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmieniająca uchwałę 
w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. Wyjaśniła, 
że w związku z rozliczeniem przez Powiat Tarnobrzeski zadania inwestycyjnego pn. 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie”, planowaną kwotę 
dotacji 400.000,-zł, zmniejsza się do kwoty po przetargu tj. 370.750,-zł.  
W związku z zapytaniem radnego R. Puzio burmistrz wyjaśnił, że kwota nie obejmuje kosztów 
budowy oświetlenia.  Komisja przy 10 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad. 4. 
Marian Tomczyk zwrócił się do burmistrza o powołanie specjalnego gminnego zespołu-komisji, 
która będzie dokonywać oceny szkód i strat powstałych w wyniku wichur, czy innych zdarzeń, 
na podstawie zgłoszeń mieszkańców bądź właścicieli budynków oraz wizji w terenie. Dodał, że 
celowym byłoby włączenie do zespołu sołtysów i przewodniczących osiedli, którzy 
informowaliby o istnieniu zagrożeń będących skutkiem takich zdarzeń.   
Burmistrz odpowiedział, że  w gminie funkcjonuje zespół zarządzania kryzysowego będący 
elementem kierowania bezpieczeństwem, które polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, 
przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, 
reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz usuwaniu ich skutków. W tym 
celu niezbędna jest właściwa organizacja współdziałania, zapobiegania, przygotowania oraz 
reagowania i odbudowy, a także szeroka edukacja społeczeństwa.  
Radna M. Chmielowiec zwróciła uwagę, że na terenie Chmielowa są drzewa, które w różny 
sposób zostały uszkodzone w wyniku wichur, a właściciele posesji na których się znajdują 
często nie mają możliwości ich usunięcia. Zapytała o rolę OSP w takich sytuacjach. 
Burmistrz poinformował radnych na temat stosowanych procedur w zakresie likwidacji takich 
zagrożeń zarówno na gruntach prywatnych jak i gminnych, przy wykorzystaniu odpowiednich 
służb.  
Stanisław Skimina zapytał w sprawie terminu przetargu na budowę fundamentów pod salę 
gimnastyczną w Chmielowie. 
Burmistrz odpowiedział, że wykonanie tych robót przewidziane jest do 15 grudnia br. 
Przewodniczący RM poinformował, że prezes ESV Wisłosan wystąpił z propozycją spotkania z 
radnymi RM celem zaprezentowania działalności Spółki  oraz możliwości sprzedaży energii. 
 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                       Krzysztof Sałek     
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 
 
 
 
 


