
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 15 marca 2018 r. 
 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad UMiG 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 wszystkich 
uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku. 
3. Opinia do projektu uchwały RM w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa 

Dęba na 2018 rok. 
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji. 
Ad. 3, 
Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 
i gminy Nowa Dęba na 2018 rok. 
W uzasadnieniu poinformowała, że zwiększenie wartości projektu o 50 000,00 zł, jest 
następstwem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania 
realizowanego w ramach partnerstwa pn: „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: 
Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa 
Dęba, nr RPPK.03.01.00-18.0069/17” Prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego zostało podzielone na III części z czego zaoferowane ceny przez wykonawców w 
dwóch częściach (w zakresie dostawy kotłów i dostawy powietrznych pomp ciepła) przekroczyły 
kwoty jakie zamawiający przeznaczył na realizację zadań. W związku z powyższym należy 
zabezpieczyć brakująca kwotę, która będzie stanowić koszt niekwalifikowany projektu, a 
zgodnie z regulaminem naboru uczestników do projektu wzrost kosztów sfinansowany będzie z 
wpłat mieszkańców.  
Z-ca burmistrza Leszek Mirowski udzielił informacji na temat odbytych spotkań wszystkich 
partnerów projektu oraz ze spotkania z beneficjentami z terenu gminy – 16 gospodarstw. 
Poinformował, że lider projektu Gmina Lubaczów ogłosiła przetarg na dostawę i montaż ogniw 
fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła, które będą rozlokowane m.in. na terenie 
gminy. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Pierwsza dotyczy dostawy i 
montażu ogniw fotowoltaicznych, druga dostawy i montażu kotłów na biomasę i trzecia, 
obejmująca swym zakresem dostawę wraz montażem pomp ciepła oraz udzielił wyczerpujących 
wyjaśnień na temat projektu. Uwag nie było. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały (9 głosów „za”). 
Ad. 4. 
Przewodniczący poinformował, że sporządzone zostały protokoły z posiedzeń komisji w dniach 
26, 28 lutego 2018 i 5 marca 2018, po czym zapytał czy są uwagi do protokołów. 
Uwag nie było. 
Protokoły w łącznym głosowaniu przyjęte zostały jednogłośnie (9”za”). 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
     PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                    Krzysztof Sałek     
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


