
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 23 stycznia 2017 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 Krzysztof Sałek, który powitał wszystkich 
uczestniczących w posiedzeniu, a następnie przedstawił proponowany porządek: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku. 
3. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach: 
1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, 
2) Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2017, 
3) zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego, 
4) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,   
5) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie, 
6) udzielenia w 2017roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (ul.J.Pawła II), 
7) udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Chmielów), 
8) przyjęcia do realizacji w 2017 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu  

(Rozalin). 
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)   Magdalena Skura Z-ca Skarbnika Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba. W ramach objaśnień 
poinformowała, że do opracowania WPF na lata 2017-2030 wykorzystano materiały dotyczące 
wykonania budżetu gminy Nowa Dęba za lata 2014 - 2015 oraz plan za 9 miesięcy 2016 r. Przy 
opracowywaniu istotne znaczenie miało prognozowane wykonanie budżetu roku 2016, gdzie 
Gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek. Ma to znaczący wpływ na kształtowanie 
się WPF w zakresie rozchodów. Planując kwoty dochodów i wydatków na lata od 2018 za 
podstawę przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych, a 
przede wszystkim prognozę kształtowania się indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 
latach 2018 - 2030 publikowaną przez Ministra Finansów. W wieloletniej prognozie finansowej 
na lata 2017 - 2030 przyjęto wielkości wzrostu od 1 do 2% ogólnych kwot dochodów i 
wydatków. Rok 2030 jest to okres ostatecznej spłaty zaciągniętego długu. Wielkości wykazane 
w 2017 roku są zgodne uchwałą budżetową na 2017 rok. Następnie omówiła szczegółowo 
dochody oraz wydatki budżetu. 
W trakcie dyskusji Roman Puzio wyraził zaniepokojenie, że spłata rat kredytu sięga roku 2030 
oraz kwotą, jaką gmina corocznie dopłaca do wydatków oświatowych. Burmistrz udzielił 
odpowiedzi na zapytania radnego. Poinformował, że gmina stoi na stabilnej podstawie biorąc 
pod uwagę dochody własne, co gwarantuje prawidłową realizację budżetu oraz możliwość 
spłaty zaciągniętych zobowiązań. Udzielił wyjaśnień na temat bezpiecznego zadłużenia gminy 
oraz jej funkcjonowania praz pomocy kredytowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zasad 
wspierania zadań środkami pozabudżetowymi. 
Janina Lubera zapytała jak będzie przedstawiała się sytuacja gminy w kontekście dwóch 
dużych przedsięwzięć tj. modernizacji oczyszczalni ścieków i sieci wod-kan. oraz realizacji 
programu Mieszkanie Plus. 
Burmistrz poinformował radnych na temat kondycji finansowej budżetu gminy i możliwości 
realizacji zadań ujętych w projekcie budżetu na 2017 rok. 
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Udzielił również informacji na temat funkcjonowania oświaty w kontekście wdrażanej reformy 
systemu edukacji. Po udzieleniu przez Wiesława Ordona odpowiedzi na szereg pytań radnych, 
komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
2)   Z-ca Skarbnika Gminy przedstawiła projekt uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba na 
rok 2017. Poinformowała, że planowane dochody budżetu gminy wynoszą 66.663.112,-zł.  
Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 70.557.242,-zł i są wyższe od planowanych 
dochodów o kwotę 3.894.130,-zł (deficyt budżetu), co szczegółowo obrazuje projekt uchwały, 
według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Następnie z-ca Skarbnika 
poinformowała o zmianach w uchwale budżetowej w stosunku do projektu budżetu i 
poinformowała, że po stronie dochodowej ogółem zwiększono dochody o kwotę 5.500,-zł , z 
tytułu zaplanowanych wyższych dochodów uzyskanych z koncesji na sprzedaż napojów 
alkoholowych zgodnie z uchwałami merytorycznymi podjętymi na  grudniowej sesji RM. 
Po stronie wydatkowej ogółem zwiększono wydatki o kwotę 35.500,-zł, dokonując szeregu 
zmian w ramach wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu, a następnie szczegółowo 
objaśniła zaproponowane zmiany. Poinformowała również, że Uchwała Budżetowa Gminy na 
rok 2017 została pozytywnie zaopiniowana przez Skład Orzekający RIO w Rzeszowie uchwałą 
z 12 grudnia 2016 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i 
Gminy Nowa Dęba na 2017 rok. Przedstawiła również Uchwałę Składu Orzekającego RIO w 
Rzeszowie z 12 grudnia 2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Nowa Dęba na rok 2017. Powiedziała, że projekt powyższej 
prognozy został zaopiniowany pozytywnie z uwagą. M. Skura dodała, że wskazane przez organ 
nadzoru uwagi zostały uwzględnione w przedłożonych projektach uchwał. 
Następnie burmistrz Wiesław Ordon  w nawiązaniu do projektu budżetu powiedział,  że po 
stronie dochodowej założone zostały środki w wys. 66,6 mln zł, zaś po stronie wydatkowej 
70,5 mln zł. Takie założenie powoduje powstanie deficytu w wysokości 3,9 mln zł, na który 
będziemy musieli zaciągnąć kredyt. Wyraził nadzieję, że na koniec roku ten deficyt będzie 
jednak mniejszy, ze względu na oszczędności poprzetargowe oraz ograniczanie się w 
wydatkach bieżących. Powiedział również, żę w tegorocznym budżecie wartość zadań 
inwestycyjnych wyniesie 9,6 mln zł. po czym wymienił ważniejsze z nich. Burmistrz 
stwierdził, że Gmina Nowa Dęba od dłuższego czasu stoi twardo na ekonomicznych 
podstawach, jakim są dochody własne. Po dyskusji, komisja jednogłośnie (9 „za”) pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu Gminy Nowa Dęba na 2017 rok, po zmianach. 
3)   Z-ca Skarbnika Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zaciągnięcia 
w 2017 roku kredytu długoterminowego. Poinformowała, że celem prawidłowej realizacji 
budżetu, wnoszony jest projekt uchwały o zaciągnięciu kredytu na spłatę rat wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.405.870,-zł oraz na planowany deficyt w 
wysokości 3.894.130,-zł. Poinformowała, że zaciągnięcie planowanego kredytu nastąpi z 
chwilą uzyskania pozytywnej opinii RIO w Rzeszowie o możliwości jego spłaty oraz po 
wyborze banku w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, a jego uruchomienie nastąpi 
tylko wtedy, gdy zaistnieje taka konieczność. Dodała, że planowane raty spłat w/w kredytu 
ujęte są w WPF Gminy Nowa Dęba na lata 2017 - 2030. 
Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień przez burmistrza Ordona, komisja jednogłośnie (9 „za”) 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
4)   Kolejno Z-ca Skarbnika przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania środków 
finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.  
Poinformowała, że Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie zwróciła się z prośbą o 
dofinansowanie remontu generalnego siedziby Policji w Nowej Dębie. Jest to II etap remontu 
Komisariatu Policji w Nowej Dębie, który swoim zakresem obejmie przebudowę dotychczas 
nie użytkowanej części budynku. Według wartości kosztorysowej  
wartość zadania opiewa na kwotę 325.586,-zł brutto. Gmina Nowa Dęba partycypować będzie 
w realizacji tego zadania w wymiarze finansowym 50/50. 
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Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień na temat zasad współpracy ze Strażą Miejską, komisja 
jednogłośnie (9 „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
5)    Magdalena Skura przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
SPZ ZOZ w Nowej Dębie.  Następnie poinformowała, że  SPZ ZOZ w Nowej Dębie wystąpił z 
wnioskiem o udzielenie dotacji na zakupy inwestycyjne - zakup aparatu rentgenowskiego. 
Konieczność wymiany zestawu do diagnostyki obrazowej na potrzeby Oddziału Wewnętrznego 
z Pododdziałem Chorób Płuc, którego pacjentami są przede wszystkim mieszkańcy miasta i 
gminy Nowa Dęba uzasadnia fakt, iż aktualnie użytkowany w pracowni radiologicznej aparat 
rok produkcji 1997, jest mocno wyeksploatowany i awaryjny co wyklucza jego dalsze 
bezpieczne użytkowanie i w znacznym stopniu utrudnia prawidłowe funkcjonowanie pracowni. 
Szacowana wartość zestawu RTG to 300.000,-zł. 
Uwag nie było, komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (9 „za”). 
6)   Z-ca Skarbnika Gm. przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku 
pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
W uzasadnieniu poinformowała, że w 2016 roku wykonana została dokumentacja techniczna 
na budowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Jana Pawła II w Nowej Dębie, na 
odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kościuszki. Podjęcie przedstawionej uchwały umożliwi 
realizację inwestycji przez Powiat Tarnobrzeski. Dodała, że wykonanie powyższego zadania 
podyktowane jest przede wszystkim bezpieczeństwem użytkowników ruchu drogowego, 
zarówno pieszych przechodzących w kierunku parku miejskiego jak i kierowców 
poruszających się ulicą Jana Pawła II. 
Pytań nie było, komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (9 „za”). 
7)   Kolejno Magdalena Skura przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku 
pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
Poinformowała, że w 2016 r. została wykonana dokumentacja techniczna na „Budowę deptaka 
przy drodze powiatowej Nr 1 112 R - droga Kolejowa w Chmielowie" i w celu realizacji 
inwestycji przez Powiat Tarnobrzeski koniecznym jest podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy 
finansowej Powiatowi.  Uwag nie było, komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały (9 „za”). 
8)  Następnie Magdalena Skura przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2017 
roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
W uzasadnieniu poinformowała, że uchwała dotyczy udzielenia w 2017 roku pomocy 
finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu do wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na 
„Budowę deptaka pieszego w miejscowości Rozalin w pasie drogi Nr 1 117 R relacji 
Tarnowska-Wola-Wola Baranowska”. Dodała, że w związku z realizacją przez Gminę tego 
zadania w latach poprzednich tego zadania, celem realizacji kolejnego etapu przez Powiat 
Tarnobrzeski, niezbędnym jest podjęcie przedłożonej uchwały. Burmistrz udzielił informacji na 
temat terminu zakończenia tego zadania.  
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (9 „za”). 
 
Ad. 4. 
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia 
komisji w dniu 4 stycznia 2017 r. Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem czy są 
uwagi do protokołu. Uwag nie było.  
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                       Krzysztof Sałek     
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


