PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 17 października 2016 r.
Posiedzenie odbyło się w sali Urzędu 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 budżetowej Krzysztof Sałek, który powitał
uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku.
3. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok,
2) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków
komisji /9 „za”/.
Ad. 3.
1) Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok. W uzasadnieniu poinformowała, że po stronie
dochodowej wprowadzono środki z rozliczenia projektu PSEAP jako zwrot podatku VAT
za lata ubiegłe. Po stronie wydatkowej wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne związane z
uzbrojeniem terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów - odszkodowania za przekształcenie
prawa wieczystego nieruchomości w prawo własności na rzecz właścicieli nieruchomości
wzdłuż dróg przejętych w strefie. Ponadto zabezpieczono środki na wykonanie parkingu przy SP
Nr 2 w Nowej Dębie oraz środki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych pożyczek i
kredytów). Dodała, że środki zabezpieczono z dochodów oraz z wydatków - dodatki
mieszkaniowe i przebudowa P-5 w Nowej Dębie.
Po dodatkowych wyjaśnieniach Skarbnika, komisja bez uwag przy 8 głosach „za” pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
2)
Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Nowa Dęba. W uzasadnieniu poinformowała, że w przedłożonym projekcie
zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sali Sportowej przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie- etap II - Poprawa warunków sportowych dzieci i młodzieży"
w 2016 roku ogółem o kwotę 50.000,-zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu sali
sportowej poprzez budowę parkingu. Zwiększenie związane jest z wyższym kosztem najtańszej
oferty niż zabezpieczono środki w budżecie. Dostosowano, zarówno plan dochodów jak i
wydatków do dokonanych zmian w budżecie wg stanu na 19 października 2016 r. Ogółem plan
dochodów jak i wydatków w 2016 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF wg stanu na
30.09.2016 r. uległ zwiększeniu o kwotę 86.063,-zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o
kwotę 85.581,-zł. Po dyskusji, komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Ad. 4.
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia
komisji w dniu 28 września 2016 r.
Uwag nie zgłoszono, protokół został przyjęty jednogłośnie 9 „za”.
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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