PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 23 czerwca 2015 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 uczestników, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wydanie opinii do projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Nowa Dęba wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.
b) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 r.
c) upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Nowej Dębie przed
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie skargi na
Uchwałę Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 lutego 2015 r.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Przedstawiony porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.
Ad.3a.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Nowa Dęba wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący otworzył dyskusję i poprosił Skarbnika Gminy o zreferowanie sprawozdania.
Skarbnik Gminy poinformowała, że z głównych pozycji dotyczących zaległości na 31 grudnia
2014 r. należy wymienić firmy: Dezal Plus, TARBUD 1, TPBP Tarbud SA., WREG
UNIDEZ, NO-RA STONE Sp. z.o.o, NORA ELEWACJE, INWER- POL Sp. z.o.o
w Malinie, Zakład Ceramiki Budowlanej Rucki w Chmielowie.
Wszystkie zaległości podatników są zabezpieczone tytułami wykonawczymi, a częściowo
i wpisami hipotecznymi. Wysłane zostały 43 upomnienia na łączną kwotę 446.761,05,
wystawiono w 2014 r. 30 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 281.034,10 zł. Ogółem
w 2014 r. Urząd Skarbowy ściągnął 13,592,82 zł należności głównej wraz z odsetkami
i kosztami upomnienia. W stosunku do osób fizycznych windykacja podatków i opłat
lokalnych przedstawia się następująco:
Wysłano 500 upomnień sporządzono 86 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na
łączną kwotę 85,334 zł.
W trakcie rozpatrywania podań umorzono podatek (rolny, leśny i od nieruchomości) na
ogólną kwotę 7.040.80 zł.
Z głównych podatników zalegający z płatnościami w podatku od środków transportowych
należy wymienić:
TPBP „Tarbud” S. A w likwidacji w Tarnobrzegu – 43.032,80 zł (zabezpieczona hipoteką)
JUST POLSKA Sp. z.o.o – 1,592 zł.
Skutkiem udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i umorzeń zaniechania poboru podatków
jest kwota 341.409.80 zł. Największą kwotę stanowi umorzenie dla PGKiM kwoty
281.918.80. Nadal największym problem jest windykacja podatku od nieruchomości od osób
prawnych, gdzie kilka firm znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, bądź jest
w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
Marzena Chmielowiec pytała czy Urząd Marszałkowski przelał środki na realizację projektów
pn. rewitalizacja centrum miasta i rewitalizacja zalewu?
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że kwoty tych dotacji Urząd Marszałkowski jeszcze nie
przelał i nie wiadomo w jakiej wysokości będą przelane.

Roman Puzio zapytał jakie kroki podjęła Gmina aby wyegzekwować zaległości w podatkach?
Burmistrz wyjaśniał, że najlepszym sposobem na odzyskanie zaległości jest postawienie firm
w stan likwidacji. Są to trudne decyzje bo wiążą się często z utratą miejsc pracy.
Marzena Chmielowiec zwróciła się z pytaniami o wysokość dotacji na planty, jaki jest
przewidywany termin zakończenia kontroli oraz kiedy Burmistrz wyciągnie konsekwencje
w stosunku do pracowników nadzorujących kontrolowane inwestycje. Burmistrz
opowiedział, że kwota dotacji wynosi ok. 1 mln. Natomiast kontrole które są w Urzędzie
zakończą się do końca listopada, ponieważ kończy się okres programowania i dopiero po ich
zakończeniu zdecyduje o konsekwencjach w stosunku do pracowników.
Tomasz Dziemianko zapytał, czy możliwe jest całkowite cofnięcie przyznanej dotacji i jak
budżet gminy poradzi sobie z tym ewentualnym brakiem. Burmistrz odpowiedział, ze każdy
scenariusz jest możliwy, więcej będzie można powiedzieć jak zakończą się kontrole
prowadzone przez Urząd Marszałkowski, czekamy też na kontrolę zapowiedzianą przez
Urząd Zamówień Publicznych. W przypadku niekorzystnych dla Gminy rozstrzygnięć
kontrolnych, można liczyć się ze zmniejszeniem dotacji na planty o 25% , a w przypadku
zalewu może to być zwrot w wysokości 700 tys. zł. Wówczas Gmina będzie musiała podjąć
kroki o ograniczenie wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących, można również zbyć
część nieruchomości Gminy.
Po zakończeniu dyskusji i braku uwag do sprawozdania, Przewodniczący poddał uchwałę pod
głosowanie. Za przyjęciem głosowało 5 osób, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Ad3b.
Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy
Nowa Dęba na 2015 r. wraz z uzasadnieniem. Poinformowała, że zmian w budżecie dokonuje
się zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Po stronie dochodowej wprowadzono
środki uzyskane przez MGOPS z tytułu zwrotu zasiłków okresowych z lat ubiegłych
i dokonano zwrotu dotacji do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast po stronie
wydatkowej ze środków przeznaczonych na budowę kanalizacji sanitarnej
w Alfredówce, zabezpieczono środki 50.000 zł. na nowe zadanie inwestycyjne związane
z wykonaniem projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – dotyczy
obiektów oświatowych zespołów szkół, szkół podstawowych i przedszkoli.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Marzena Chmielowiec zapytała Burmistrza których szkół będzie dotyczył plan
termomodernizacji. Burmistrz poinformował, że zgodnie z przygotowywanym projektem
funkcjonalno-użytkowym do projektu ujęte zostały wszystkie szkoły z terenu Gminy, pomimo
tego, że planowana jest częściowa likwidacja szkół, budynki będą nadal własnością Gminy
ewentualnie zostanie zmienione ich przeznaczenie. Środki na termomodernizację budynków
Gmina zamierza pozyskać ze środków unijnych.
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie, która została
przyjęta jednogłośnie.
Ad3c.
Skarbnik Gminy odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie upoważnienia do
reprezentowania Rady Miejskiej w Nowej Dębie przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie skargi na Uchwałę Nr IV/36/2015 Rady
Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 lutego 2015 r. wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący otworzył dyskusję, po jej zakończeniu poddał uchwałę pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 4
Przyjęto jednogłośnie protokoły z poprzednich posiedzeń komisji.
a) z 27 kwietnia 2015 r.
b) z 15 maja 2015 r.
c) z 19 maja 2015 r.

Ad. 5
W wolnych wnioskach Stanisław Skimina zapytał jakie będą losy budynku po byłym
przedszkolu w Dębie.
Burmistrz poinformował, że mieszkańcy na zebraniu wyrazili chęć aby utworzyć w tym
budynku np. szkołę muzyczną lub muzeum. Gmina nie jest zainteresowana inwestowaniem
w stary budynek. Jan Flis potwierdził, że budynek ma ok. 130 lat i bez generalnego remontu
nie nadaje się do dalszego użytkowania. Nie ma ważnego uzasadnienia dla takiej inwestycji,
i najprawdopodobniej budynek będzie zburzony.
Tomasz Gazda zapytał, czy Gmina wystąpi na drogę sądową przeciwko inspektorowi który
nadzorował przebudowę plant. Burmistrz odpowiedział, że Gmina wystąpi przeciwko
wykonawcy i przeciwko firmie w której zatrudniony jest inspektor nadzoru. Roman Puzio
pytał o plan zagospodarowania „Osiedla Północ”. Krzysztof Sałek wyjaśnił, że teren najpierw
należy uzbroić aby mógł być on wydzierżawiony prywatnym przedsiębiorcom.
Wojciech Serafin zwrócił się do uczestników posiedzenia o zsynchronizowanie prac Komisji
Oświaty i Komisji Gospodarki Przestrzennej, aby dokonać objazdu Gminy ponieważ radni
chcą się zapoznać z terenami gminnymi.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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