
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 7 grudnia 2017 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 powitał 
wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku. 
3. Przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2017 rok. 
4. Współpraca z Powiatem Tarnobrzeskim w realizacji wspólnych zadań. 
5. Współpraca z Radą Seniorów Miasta i Gminy oraz Młodzieżową Radą Miejską. 
6. Omówienie współpracy z sołtysami oraz przewodniczącymi Zarządów Osiedli w sprawie      
    opiniowania projektu budżetu. 
7. Przyjęcie harmonogramu prac komisji RM nad projektem budżetu. 
8. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji / 8 „za”/. 
Krzysztof Sałek przywitał przybyłych członków Rady Seniorów Miasta i Gminy, Młodzieżowej 
Rady Miejskiej, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla.  
Przewodniczący zwrócił uwagę, że z zaproszenia na posiedzenie nie skorzystał ani jeden radny 
Rady Powiatu Tarnobrzeskiego.  
Ad. 3. 
Następnie Krzysztof Sałek powiedział, że zgodnie z trybem prac nad projektem uchwały budże-
towej określonym w uchwale RM Nr XLVIII/441/2010 z 25 sierpnia 2010, projekt budżetu na 
2018 r. został przedłożony Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15 listopada 
2017 r.  
Prezentacji projektu dokonał burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon. 
Na wstępie poinformował o założeniach na podstawie których projekt budżetu został skonstruo-
wany. Dodał, że budżet gminy na 2018 r. jest budżetem zrównoważonym tj. kwota dochodów i 
wydatków jest sobie równa. Następnie omówił stronę dochodową projektu budżetu, który usta-
lony został w łącznej kwocie  73.502.880,-zł w tym: 
1) dochody bieżące – 66.178.704,-zł, 
2) dochody majątkowe – 7.324.176,-zł 
Burmistrz wyjaśnił, że źródłami dochodów własnych gminy są wpływy z podatków leśnego, 
rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności 
cywilno-prawnych, jak też wpływy z opłat targowej, skarbowej, administracyjnej i eksploatacyj-
nej. Ponadto dochodami są wpływy pozyskiwane przez gminne jednostki budżetowe jak i do-
chody wynikające z majątku gminy, dochody z grzywien i kar pieniężnych oraz dotacje płynące 
z budżetu państwa. 
Kwota wydatków budżetowych na rok 2018 w łącznej kwocie wynosi 73.502.880,-zł  
w tym: 
1) wydatki bieżące w kwocie - 63.625.079,-zł, 
2) wydatki majątkowe w kwocie – 9.877.801,-zł. 
Następnie burmistrz Wiesław Ordon kolejno omówił plan wydatków z wyodrębnieniem na wy-
datki bieżące, w tym: 
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 wydatki jednostek budżetowych wraz z wydatkami związanymi z realizacją ich zadań 

statutowych, takich jak: urząd, szkoły podstawowe, przedszkola, utrzymanie Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury i Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, utrzymanie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biura Obsługi Jednostek Samorządowych, oraz 
Żłobka Miejskiego, 

oraz wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne. 
Poinformował, że stan kredytów i pożyczek pozostających do spłaty w 2018 roku nie spowoduje 
zwiększenia zadłużenia gminy. Zaplanowany budżet zapewnia bezpieczne funkcjonowanie gmi-
ny.  
Ad. 4,5,6. 
Przewodniczący Krzysztof Sałek powiedział, że na realizację zadań wspólnie z Powiatem Tar-
nobrzeskim przewidziana jest kwota 820 tys. zł. 
Władysław Flis zapytał o realizację III etapu modernizacji ulicy Kościuszki, oświetlenie zalewu 
oraz budowy ulicy Spacerowej w Nowej Dębie.  
Burmistrz omówił zakres modernizacji ul. Kościuszki, poinformował o możliwości oświetlenia 
terenu zalewu przy pomocy środków zewnętrznych oraz powiedział, że w przyszłym roku droga 
Spacerowa będzie projektowana, natomiast wykonanie przewidziane jest w kolejnym roku. 
Sołtys sołectwa Cygany Marcin Zawada zabrał głos w sprawie modernizacji dróg, budowy 
oświetlenia, co wpłynie na wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa. Sołtys zwrócił 
się jednocześnie o zwiększenie środków na funkcjonowanie OSP w Cyganach gdyż uważa, że 
przewidziana kwota jest zbyt mała, aby można było zrealizować planowane inwestycje. 
Burmistrz ustosunkował się do wypowiedzi sołtysa i przedstawił zakres planowanych zadań 
oświetleniowych. 
W kolejnej sprawie sołtys poruszył problem braku środków na rozwój nowych działań w ramach 
klubów sportowych. Otrzymywane dotację zapewniają jedynie ich podstawowe funkcjonowanie. 
Klub w Cyganach wnosi o pomoc finansową w sprawie modernizacji płyty boiska sportowego. 
Przewodniczący Rady Seniorów Jan Witkowski w swojej wypowiedzi poruszył sprawę budowy 
zatok parkingowych przy ulicy Jana Pawła II na wysokości budynku nr 11. W skrócie przedsta-
wił zakres działalności seniorów na terenie gminy oraz zwrócił się o zabezpieczenie środków 
finansowych na organizację imprez senioralnych na przestrzeni roku oraz Dnia Seniora. Poruszył 
także sprawę zorganizowania akcji szczepień przeciw grypie dla seniorów, które z dużym powo-
dzeniem prowadzone są w innych miastach. J. Witkowski zwrócił się również o wsparcie orga-
nizacji Senioriady, którą środowisko ludzi starszych zamierza zorganizować na terenie gminy w 
cyklu 3-dniowym. Dodał, że w tym temacie istnieje duże oczekiwanie seniorów, bardzo przy-
chylnie widziane byłoby włączenie się do tej sprawy młodzieży z Młodzieżowej RM. 
Burmistrz powiedział, że rozpatrzy przedstawione wnioski i dodał, że jest skłonny wyjść im na-
przeciw. Dostrzega zaangażowanie seniorów w organizację imprez mających na celu zaktywi-
zowanie tej grupy społecznej. 
Zofia Strzelczyk ze Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę podziękowała za odnowienie lokalu 
na potrzeby tej organizacji. Zwróciła przy tym uwagę na brak środków na badania, które z po-
wodzeniem realizowane są przez inne samorządy. 
Burmistrz poinformował o potrzebie opracowania stosownego programu zdrowotnego dla gminy 
w oparciu o który można aplikować o środki pozabudżetowe na realizację zadań prozdrowot-
nych, w tym szkolenia i profilaktykę. Obiecał jednocześnie pomoc w tym temacie.  
Józef Sawuła członek Rady Seniorów w swojej wypowiedzi zauważył zaangażowanie nowodęb-
skiej młodzieży w organizację różnego rodzaju imprez i wyraził nadzieję, że przełoży się ono na 
wsparcie działań seniorów. Zgłosił pilną potrzebę dokończenia remontu drogi powiatowej Maj-
dańska. Zwrócił również uwagę na pozycję wydatków w dziale Pomoc społeczna, gdzie na dzia-
łania zaplanowana jest kwota 5 282 958,- zł.  
Z-ca burmistrza Leszek Mirowski udzielił informacji na temat wydatkowania środków w tym 
dziale. Poinformował, które działania pokrywane są ze środków budżetu gminy Nowa Dęba, a 
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które finansowane są z budżetu wojewody. Zwrócił uwagę na problemy ludzi starszych i mają-
cych trudności ze względu na rozmaite trudności z utrzymaniem rodzin na podstawowym po-
ziomie. Wyjaśnił jednocześnie założenia na jakich opiera się realizacja polityki społecznej w 
gminie. 
Podsumowując dyskusję przewodniczący Krzysztof Sałek podziękował wszystkim uczestnikom 
za udział i chęć uczestniczenia w realizacji zadań samorządu na rzecz swoich mieszkańców. 
Jan Witkowski raz jeszcze zaprosił młodzież do współpracy z Radą Seniorów. 
Ad. 7. 
Komisja budżetowa przyjęła zaproponowany przez przewodniczącego harmonogram prac nad 
projektem uchwały budżetowej gminy Nowa Dęba na 2018 rok. 
Krzysztof Sałek poinformował zabranych na temat zasad składania wniosków do budżetu, które 
powinny być złożone do dnia 4 stycznia 2018 do komisji budżetowej, bądź za pośrednictwem 
merytorycznych komisji RM. 
Zwrócił się jednocześnie do przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej o ustalenie ter-
minów posiedzeń komisji w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok. 
Posiedzenie komisji budżetowej opiniującej projekt budżetu oraz projekt uchwały budżetowej 
przewiduje na 4 stycznia 2018 r. 
 
Ad. 8. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                       Krzysztof Sałek 
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 
 


