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    PROTOKÓŁ 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz  

Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
 

w dniu 23 sierpnia 2017 r. 
 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy Nowa Dęba.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie obydwu komisji oraz osoby zaproszone do udziału, 
zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący 
Stanisław Skimina, który powitał wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił 
proponowany porządek posiedzenia: 

1. Powitanie i otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Zapoznanie z informacją uzupełniającą Stowarzyszenia Veritas et Bonum w Alfredówce w 

sprawie utworzenia przedszkola niepublicznego w budynku Szkoły Podstawowej. 
4. Opinia do projektów uchwał RM  w sprawach: 

1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok, 
2) udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu, 

  3)  upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego    
       pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- SP w Tarnowskiej Woli i  
       Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie", 

4) udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.        
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Nowa Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu 
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r.                                                                                                                             

6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przewodniczący Stanisław Skimina na podstawie listy obecności stwierdził obecność członków 
komisji oraz prawomocność opinii i wniosków podejmowanych na posiedzeniu. Przedstawiony 
porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez obydwie komisje. 
 
Ad. 3. 
Przewodniczący S. Skimina zwrócił się do prezes Stowarzyszenia Moniki Chmielewskiej o 
przedstawienie założeń oraz planu działania placówki, zgodnie z ustaleniami z poprzedniego 
spotkania. 
M. Chmielewska na wstępie przedstawiła; plan organizacyjno-personalny, plan operacyjno-
techniczny, sposób finansowania oraz opis przedsięwzięcia. Przedstawiona informacja stanowi 
załącznik do protokołu.  
Prezes Stowarzyszenia poinformowała, że jest gotowa do uruchomienia placówki od 1 września br. 
i ponowiła prośbę o nieodpłatne użyczenie pomieszczeń szkoły podstawowej w Alfredówce. 
Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił projekt umowy oraz odnosząc się do liczby dzieci 
powiedział, że na przestrzeni roku ilość dzieci winna liczyć 12. Uważa też, że do przedszkola nie 
powinny uczęszczać dzieci 5 letnie, gdyż kwalifikują się ona do klasy „O” i na te dzieci będzie 
wpływała subwencja oświatowa. Powiedział również, że jest przychylny przyznaniu dotacji z 
gminy na prowadzenie placówki niepublicznej od 1 września 2017. W związku z pytaniami 
radnych, burmistrz powiedział, że w związku z tym nie będą konieczne zmiany w budżecie. 
Krzysztof Sałek nadmienił, że skoro społeczeństwo Alfredówki sprzyja tej inicjatywie, to należy 
wystąpić poprzez sołtysa do zebrania wiejskiego o przyznanie środków sołeckich na wsparcie tego 
przedsięwzięcia. Burmistrz powiedział, że fundusz sołecki można przeznaczyć na określone 
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przepisami działania i tymi środkami nie można wesprzeć funkcjonowania przedszkola. Zwracając 
się do przedstawicieli Stowarzyszenia powiedział, że gmina nie może być jedynym źródłem 
finansowania i zwrócił się o podjęcie działań w kierunku poszukania środków pozabudżetowych. 
Zbigniew Karkut także wyraził słowa poparcia i nadzieję, że palcówka zafunkcjonuje w 
środowisku. Istnieje jednakże kwestia placu zabaw, wiejski plac wyposażony w urządzenia znajduje 
się w odległości ok. 200 m. 
M. Chmielewska odpowiedziała, że urządzenia muszą być dostosowane do wieku dzieci i być na 
miejscu. 
W dyskusji wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za uruchomieniem placówki. 
Dyrektor BOJS Renata Bal powiedziała, że do końca br. łączna kwota dotacji na prowadzenie 
przedszkola wyniesie 22.720,- która to kwota mieści się w zaplanowanych środkach budżetowych. 
Na zakończenie spotkania przewodniczący Stanisław Skimina zachęcił przedstawicielki 
Stowarzyszenia do szukania innych możliwości finansowania placówki oraz życzył sukcesów w 
pracy. Wniosek w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń w budynku SP w Alfredówce na 
cele przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Veritas et Bonum został 
przegłosowany jednogłośnie „za” przez obydwie komisje. 
Na tym wspólne posiedzenie komisji zostało zakończone. 
 
Ad. 4. 
1)  Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok. W uzasadnieniu poinformowała, że po stronie dochodowej 
wprowadzono środki sołectwa Jadachy ze sprzedaży działek, które zebranie wiejskie 
przeznaczyło na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP. Powiedziała, że w 
celu podpisania umowy z dostawcą samochodu, niezbędne było zabezpieczenie środków w 
budżecie, w związku z czy burmistrz w ramach swoich kompetencji zabezpieczył środki 
zmniejszając wydatki bieżące na utrzymanie OSP i SM. Niniejszą uchwałą zwraca się środki 
ściągnięte wcześniej z w/w jednostek. Ponadto w projekcie wprowadzono środki z ARR jako 
dopłatę do mleka w P-1, środki z odszkodowania zta zalanie szkoły w Alfredówce oraz środki z 
rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2016 rok. Po stronie wydatkowej zabezpieczono środki na: 
- pomoc finansową dla Powiatu Tarnobrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej w zakresie 
budowy chodnika dla pieszych na odcinku  w Alfredówce -etap I, środki zabezpieczono z budowy 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską.  
- zmieniono przeznaczenie środków soł. Jadachy z wydatków bezpośrednich związanych 
z wyłożeniem płytami rowu "Za Kościołem, na dotację dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na to 
zadanie, 
- wprowadzono do budżetu dla nowe zadanie (z rozl.F.Soł.za 2016 r.) 
1. w związku z zaleceniami pokontrolnymi - modernizacja systemu ppoż. w budynku urzędu, 
2. w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów Rządowego programu rozwijania infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na 
lata 2017 - 2019 -"Aktywna tablica", celem umożliwienia skorzystania wszystkim szkołom 
podstawowych z terenu naszej gminy udziału w projekcie, niniejszą uchwałą zabezpieczamy 20% 
wkład własny po 3.500,-zł na każdą z 8 jednostek oświatowych. 
Po wyjaśnieniach, komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”.  
 
2)   Skarbnik Gm. przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy 
finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
Poinformowała, że w latach poprzednich wykonana została dokumentacja techniczna na 
przebudowę drogi powiatowej Stale do drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy chodnika na odcinku 
od skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową  Alfredówka - Ciosy - Wydrza w Alfredówce. 
Celem realizacji inwestycji przez Powiat Tarnobrzeski jest udzielenie pomocy finansowej do 
wysokości 100 tys. zł. i zawarcie porozumienia z Powiatem w tej sprawie.  
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Burmistrz dodał, że realizacja inwestycji podyktowana jest zapewnieniem bezpieczeństwa 
użytkowników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców, o co od lat domagają się 
mieszkańcy. 
W trakcie dyskusji burmistrz poinformował komisję, że zajął negatywne stanowisko w sprawie 
wniosku dyrektora SPZZOZ w Nowej Dębie dot. umorzenia podatku od nieruchomości. 
Poinformował też o trudnych rozmowach ze Starostą w sprawach finansowych. 
Przewodniczący Krzysztof Sałek widzi za zasadne podjęcie rozmów z radnymi Rady Powiatu 
Tarnobrzeskiego wybranych z gminy Nowa Dęba w sprawach realizacji wspólnych inwestycji 
aktualnie realizowanych oraz zamierzeń na przyszły rok.   
Po zamknięciu dyskusji komisja jednogłośnie ( 8 „za” ) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
3)   Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia 
zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej  Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli i Samorządowego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie". 
W uzasadnieniu poinformowała, że Gmina Nowa Dęba przygotowuje się do III etapu 
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, który jest współfinansowany z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przypomniała, że w II 
etapie modernizowane były obiekty szkoły w Cyganach – zadanie zakończone, szkoły w Jadachach 
- w trakcie realizacji, Przedszkola Nr 1- w trakcie realizacji, budynku urzędu - w trakcie realizacji 
oraz szkoły w Chmielowie, gdzie złożony został wniosek o przesunięcie realizacji zadania na rok 
2018. Burmistrz udzielił dodatkowych wyjaśnień na temat możliwości realizacji zadania na tym 
obiekcie. Obecnie UMiG zamierza przygotować dokumenty projektowe na budynek szkoły w 
Tarnowskiej Woli i budynek będący siedzibą Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej 
Dębie przy ul. Sportowej 5. Czas przygotowania dokumentacji projektowej planowany jest na I 
kwartał roku 2018, w związku z tym niezbędne jest zaciągnięcie zobowiązania na rok przyszły, aby 
dokumenty można było przygotować. Uzupełniając burmistrz poinformował, że budynek szkoły 
podstawowej w Tarnowskiej Woli jest tzw. tysiąclatką i wymaga prac termomodernizacyjnych 
takich jak; docieplenie elewacji, wymiana centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, docieplenie 
dachu wraz z nowym pokryciem. Natomiast budynek SOSiR-u jest obiektem dawnego Klubu 
Fabrycznego, który został przejęty przez gminę w latach 90-tych od ZM Dezamet. Wymaga nie 
tylko prac termomodernizacyjnych wyżej wymienionych, ale także modernizacji pomieszczeń, 
wymiany instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz pokrycia dachowego. 
Wymagane dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie dotacji unijnej, których 
Urząd Marszałkowski zamierza udzielić w przyszłym roku.  
Po wyjaśnieniach komisja jednogłośnie ( 8 „za” ) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
4)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie  udzielenia w 2018 roku pomocy 
finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.                                                                                                                             
Skarbnik poinformowała, że w związku z kontynuacją przez Powiat Tarnobrzeski w 2018 roku 
zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127 R ulica Kościuszki w Nowej Dębie” oraz 
złożonym wnioskiem o partycypację Gminy Nowa Dęba w kosztach jego realizacji, zgodnie 
z przyjętymi założeniami realizacji zadań powiatowych na terenie gminy, niezbędne jest  udzielenie 
powiatowi dotacji w kwocie 400.000,-zł., co stanowi 50% udziału własnego powiatu w realizacji 
tego zadania. O pozostałą kwotę Powiat składa wniosek o dotację w ramach tzw. "schetynówek". 
Burmistrz udzielił informacji na temat zakresu robót przewidzianych w tym etapie modernizacji 
ulicy Kościuszki. 
Po wyjaśnieniach komisja jednogłośnie ( 8 „za” ) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad. 5. 
Skarbnik Gminy przedstawiła Informację Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu 
wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r.    
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Skarbnik wskazała na główne źródła dochodów gminy oraz poinformowała jak realizowały się 
wpływy do budżetu. Komisja zapoznała się z wykazem dłużników gminy z tytułu podatku od 
nieruchomości. Dalej przedstawiła realizację wydatków majątkowych oraz wydatków jednostek 
organizacyjnych gminy. Powiedziała, że w I półroczu 2017 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów 
i pożyczek, a na dzień przedłożenia sprawozdania kwota długu do spłaty wynosi 14 261 797,- zł.                                                                                                                             
Przewodniczący Krzysztof Sałek powiedział, że w związku z tym, iż wszyscy radni otrzymali 
informację celem zapoznania się, zwrócił się o zadawanie pytań burmistrzowi. 
W trakcie dyskusji Skarbnik wraz z burmistrzami udzielili odpowiedzi na zapytania radnych.  
Leszek Mirowski z-ca burmistrza udzielił szczegółowej informacji na temat zakresu robót 
przewidzianych w związku z remontem tarasu i schodów wejściowych do budynku SOK. 
Roman Puzio zapytał o termin wykonania oświetlenia terenu nad zalewem w Nowej Dębie. 
Burmistrz odpowiedział, że jest w trakcie sporządzania wniosku o dotację z Urzędu 
Marszałkowskiego. 
Po dyskusji, informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 
instytucji kultury za I półrocze 2017 r. została przyjęta bez uwag.   
Burmistrz udzielił również informacji nt możliwości realizacji programu Mieszkanie plus w naszym 
mieście. Powiedział, że dotychczas akces do programu zgłosiło ok. 60 chętnych, zaś termin 
realizacji może wynieść ok. 2 lata. 
                                                                                                                                                                                                                                         
Ad. 6. 
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia 
komisji w dniu 12 lipca 2017 r. Następnie zapytał, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było.  
Protokół został przyjęty przy 8 głosach „za”. 
 
Ad. 7. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
            Krzysztof Sałek        
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan                                                                  
 


