PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 11 grudnia 2014 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 powitał wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Powitanie i otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Ustalenie harmonogramu prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Dęba na 2015
rok.
4. Zapoznanie z projektem budżetu Gminy Nowa Dęba na 2015 rok.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków
komisji / 9 „za”/.
Przewodniczący zapoznał członków z organizacją pracy komisji w zakresie zwoływania posiedzeń oraz przyjmowania protokołów. Zaproponował, aby protokoły były wykładane do
wglądu celem zapoznania się. Następnie w trakcie komisji można zgłaszać ewentualne uwagi, po czym protokół będzie przyjmowany w drodze głosowania.
Ad. 3.
Przewodniczący zaproponował, aby w związku z rozpoczęciem przez RM prac nad projektem budżetu gminy na 2015 rok, przyjąć następujący harmonogram prac nad projektem:
 12 – 29 grudnia 2014 wypracowanie opinii w sprawie projektu przez komisje stałe,
 7 stycznia 2015 r. przedstawienie komisji budżetowej opinii i wniosków komisji stałych,
 8 stycznia posiedzenie komisji budżetowej w celu sformułowania ostatecznej opinii o
projekcie budżetu i przedłożenie burmistrzowi,
 14 stycznia 2015 burmistrz przedstawi projekt budżetu wraz ze stanowiskiem w sprawie zgłoszonych wniosków,
 29 stycznia 2015 sesja budżetowa.
Przedstawiony harmonogram prac nad projektem budżetu został przyjęty bez uwag.
Ad. 4.
Przewodniczący Krzysztof Sałek udzielił głosu Alicji Furgał – Skarbnikowi Gminy, która
zapoznała radnych z uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wskazując przy tym na obowiązujące
terminy prac nad projektem, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
Poinformowała również, że Burmistrz w drodze Zarządzenia nr 809 z dnia 14 listopada
2014r. przedłożył Radzie Miejskiej w Nowej Dębie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Nowa Dęba na 2015 rok.
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Następnie zapoznała radnych z głównymi założeniami do budżetu, po czym omówiła stronę
dochodową projektu budżetu gminy, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan wydatków budżetowych przedstawił burmistrz
Wiesław Ordon wskazując na ustawowe zadania Gminy tj. utrzymanie gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek użyteczności publicznej. Z tego względu, że nie są to jednostki dochodowe czego wynikiem jest powstanie niedoboru pomiędzy dochodami, a wydatkami, po czym szeroko objaśnił kwestie deficytu budżetowego oraz potrzeby zaciągania kredytów i pożyczek na realizację zadań.
Następnie burmistrz szczegółowo omówił zaplanowane wydatki budżetowe z uwzględnieniem środków przewidzianych na inwestycje. Poinformował radnych na temat pozyskiwania
środków pozabudżetowych oraz powiedział, iż uważa, że należy wykorzystać wszystkie istniejące możliwości w kierunku ich pozyskiwania, nawet takie, gdzie wymagany jest własny
udział finansowy.
W dalszej części prezentacji projektu budżetu burmistrz odpowiadał na zapytania radnych.
Burmistrz odpowiedział, że jest otwarty na propozycje dotyczące przesunięć środków w ramach przedłożonego planu budżetu. Zachęcił przy tym radnych do składania konstruktywnych wniosków w ramach komisji opiniujących projekt budżetu.
Przewodniczący komisji Krzysztof Sałek podsumowując dyskusję zwrócił się do radnych o
przyjęcie zasady równowagi w przyjmowaniu tych priorytetów. Ponadto zawnioskował, aby
dalsze dyskusje odbyły podczas posiedzeń poszczególnych komisji Rady.
Poinformował też, że podczas kolejnego posiedzenia radni zapoznają się z projektem wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowa Dęba na lata 2015-2020.
Ad. 5.
Przewodniczący komisji stałych RM ustalili terminy posiedzeń komisji w celu wydania opinii
do projektu budżetu na rok przyszły.
Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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