
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 8 stycznia 2015 r. 

 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy 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 powi-
tał wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku. 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. 
4. Wydanie opinii o projekcie budżetu Gminy Nowa Dęba na 2015 rok, w tym; 

1) zapoznanie z opiniami komisji stałych, 
2) dyskusja, 
3) sformułowanie wniosku do burmistrza MiG. 

5. Wolne wnioski. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji / 9 „za”/. 
Ad. 3. 
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzone zostały protokoły z posie-
dzeń komisji z dnia 11,18 i 30 grudnia 2014 r. które dostępne są w programie eSesja w za-
kładce komisji. Zwrócił się do członków o zapoznanie się z ich treścią i wniesienie ewentual-
nych uwag. Komisja w głosowaniu jednogłośnie ( 9 „za”) przyjęła przedłożone protokoły. 
Ad. 4. 
Krzysztof Sałek udzielił głosu Skarbnikowi Gminy, która zapoznała komisję z Uchwałą Nr 
XVI/246/2014 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z 4 grudnia 2014 w sprawie opinii o 
przedłożonym projekcie uchwały budżetowej MiG Nowa Dęba na 2015 rok. Skarbnik dodała, 
że RIO pozytywnie zaopiniowało projekt budżetu jednakże z uwagami oraz zastrzeżeniem, a 
następnie szczegółowo poinformowała, czego te wskazania dotyczą. 
Następnie Alicja Furgał przedstawiła Uchwałę Nr XVI/247/2014 Składu Orzekającego RIO w 
Rzeszowie z 4 grudnia 2014 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Nowa Dęba na 2015 rok. Powiedziała, że projekt powyższej pro-
gnozy został zaopiniowany pozytywnie, z uwagami wskazanymi w uzasadnieniu, o których 
następnie komisja została poinformowana. 
Krzysztof Sałek powiedział, że zgodnie z trybem prac nad projektem uchwały budżetowej 
oraz z przyjętym harmonogramem, wszystkie komisje stałe odbyły posiedzenia, podczas któ-
rych sformułowały opinie o projekcie uchwały budżetowej. Następnie komisja zapoznała się 
ze opiniami poszczególnych komisji stałych, po czym przewodniczący stwierdził, że komisje 
stałe nie złożyły wniosków do budżetu oraz pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu Gminy 
Nowa Dęba na 2015 rok. 
Następnie przewodniczący Krzysztof Sałek otworzył dyskusję, w której głos zabrali; 
Marian Tomczyk zaproponował, aby środki zaoszczędzone po przetargach na roboty drogowe 
pozostawić w tym dziale. 
Burmistrz odpowiadając poinformował obszernie o zakresie planowanych zadań drogowych, 
a następnie o możliwościach aplikowania o środki z tzw. schetynówek. Poinformował też w 
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jakich obszarach gmina będzie ubiegać się o środki pozabudżetowe na realizację zadań w 
2015 r. Wśród nich wymienił md innymi; 
 Gospodarka i rozwój przedsiębiorstw, 
 Rewitalizacja przestrzeni miejskiej, 
 Modernizacja obiektów sportowych na terenie sołectw. 

Burmistrz ustosunkował się do zapytania radnej Marzeny Chmielowiec w sprawie budowy 
przedszkola w Chmielowie oraz odpowiedział na zapytanie Stanisława Skiminy w sprawie 
przeniesienia siedziby przedszkola nr 4 do nowego lokalu. Omawiana była również sprawa 
możliwości prowadzenia przedszkola niepublicznego w Chmielowie przez spółkę BEGG z 
Nowej Dęby. Sprawa jest priorytetową dla społeczności Chmielowa, gdzie jest zapotrzebo-
wanie na tego typy placówkę z uwagi na funkcjonowanie firm w podstrefie ekonomicznej. 
W dalszej części Tomasz Gazda zgłosił sprawę budowa ciągu pieszego od ulicy Reja wzdłuż 
basenu odkrytego w kierunku stacji PKP i dalej do ZS nr 2 w Nowej Dębie. 
Burmistrz poinformował o możliwościach realizacji tego zadania. Ponadto zapoznał komisję 
z ustaleniami konwentu wójtów, burmistrzów oraz starosty tarnobrzeskiego w sprawie przed-
sięwzięć na drogach powiatowych w 2015 r. Efektem tych ustaleń jest wniosek starosty o 
partycypację gminy w kosztach opracowania dokumentacji technicznej (50:50) na moderniza-
cję ulicy Kościuszki. 
Komisja dyskutowała również nad kosztami utrzymania oświaty w gminie, a burmistrz zwra-
cając się do radnych powiedział, iż oczekuje dyskusji na temat wizji sieci szkół. Poinformo-
wał przy tym jakie inwestycje oświatowe zostały zrealizowane na przestrzeni ostatnich lat.  
Zwrócił również uwagę na wydatki w dziale „pomoc społeczna”, które stale wzrastają. 
Krzysztof Sałek zapytał jakie odzwierciedlenie w budżecie będzie miał wzrost kwoty najniż-
szego wynagrodzenia. Burmistrz poinformował jakie działania w tej kwestii będą podjęte oraz 
dodał, że w projekcie założony został 2% wzrost płac. 
Innych głosów w dyskusji nie było. 
Następnie komisja, zgodnie z trybem określonym w uchwale w sprawie trybu prac nad pro-
jektem uchwały budżetowej, po analizie przedłożonego projektu przy 9 głosach „za” wydała 
pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej gminy Nowa Dęba na 2015 rok. 
Ad. 5. 
W wolnych wnioskach Roman Puzio zapytał burmistrza w sprawie kontynuacji spotkań z 
przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy oraz w sprawie podatków dla firm. 
Wiesław Ordon udzielił wyjaśnień na temat prowadzonej polityki w tym zakresie oraz moż-
liwości utworzenia funduszu mikropożyczkowego dla przedsiębiorców. 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                       Krzysztof Sałek 
  
 
        
 
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 
 


