PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie
odbytego w dniu 12 września 2016 r.
Posiedzenie odbyło się w Urzędzie 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 Krzysztof Sałek, który powitał
uczestniczących. Na podstawie listy obecności stwierdził obecność 9 członków komisji, po czym
przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie
przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję.
Ad. 3. Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzone zostały protokoły
z posiedzeń komisji 7 lipca 2016 r. i 29 sierpnia 2016 r., które dostępne są w programie eSesja.
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokołów. Uwag nie zgłoszono, protokół
z 7 lipca 2016 r. został przyjęty 9 głosami „za”, protokół z 29 sierpnia 2016 r. został przyjęty 9
głosami „za”.
Ad. 4. Sekretarz Gminy - Elżbieta Gil przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
W uzasadnieniu do uchwały poinformowała, że Uchwałą Nr XVI/149/2016 z 28 stycznia 2016 r.
Rada Miejska w Nowej Dębie wyraziła zgodę na przekazanie środków finansowych dla Komendy
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w kwocie 120 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację I etapu
remontu. Przyjęte założenia projektowe I etapu remontu polegające m.in. na zmianie układu
pomieszczeń, zamurowaniu 3-ch okien, wykuciu nowego otworu okiennego spowodowały
konieczność opracowania dokumentacji obejmującej II etap, która była niezbędna do uzyskania
pozwolenia na budowę i rozpoczęcia prac w obiekcie. Koszt opracowania dokumentacji w kwocie
24 tys. zł został pokryty przez Komendę Wojewódzką Policji. Na wniosek Komendy Wojewódzkiej
Policji w Rzeszowie z 24 sierpnia br. dokonuje się jedynie zmiany zapisu, który umożliwia
przekazanie środków finansowych również na prace projektowe obejmujące II etap. Wysokość
dofinansowania nie ulega zmianie.
Na pytania radnych dotyczące prowadzonych obecnie prac remontowych oraz kolejnego etapu,
a także uruchomienia całodobowych dyżurów odpowiadał Komendant Komisariatu Policji Mariusz
Stasiak.
O godz. 1545 na posiedzenie komisji przybyła radna Marzena Chmielowiec.
Komisja Budżetowa zawnioskowała do burmistrza, by wystosował do KWP wniosek o podjęcie
dalszych prac, aby remontem został objęty cały budynek. Jednocześnie radni zadeklarowali udział
gminy w kosztach zadania.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (9 „za”, 1 „wstrzymujący się”).
Ad. 5. Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji ogłosił jego zamknięcie.
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