
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 24 kwietnia 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 Krzysztof Sałek, który powitał wszystkich 
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, 
3) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego  

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i 
Tarnowska Wola”, 

4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – 
Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2015 rok, 

5) ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 
4. Wolne wnioski. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji / 10 „za”/.  
Ad. 3.  
1)    Barbara Sudoł kierownik Ref. Organizacyjnego przedstawiła projekt uchwały RM w 
sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowej Dębie, jednakże kwoty diet winni 
ustalić radni, gdyż projekt uchwały nie zawiera tych propozycji. Krzysztof Sałek zwrócił 
uwagę, że w posiedzeniu uczestniczą członkowie komisji Budżetowej, Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Sportu oraz Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki w związku z 
czym wyraził nadzieję na wypracowanie skonkretyzowanego projektu uchwały w tej sprawie. 
B. Sudoł w uzasadnieniu poinformowała, że zmiana uchwały ma na celu zastosowanie się do 
wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, które wpłynęło do 
UMiG Nowa Dęba 13 kwietnia 2016 r. w wyniku przeprowadzonej kompleksowej kontroli 
gospodarki finansowej Miasta i Gminy Nowa Dęba w dniach 4 stycznia 2016 do 7 marca 2016 
r. Powiedziała, że w zakresie wydatków budżetowych RIO ustaliła, że nieprawidłowo 
dokonywany jest zwrot kosztów dojazdów radnych do Nowej Dęby na sesję Rady Miejskiej, na 
posiedzenia komisji lub w innej sprawie związanej posiadanym mandatem i zawnioskowała o 
zaniechanie wypłat radnym zwrotu kosztów dojazdów na posiedzenia Rady i jej komisji, jako 
dodatkowego poza dietą świadczenia. RIO zaleciła rozważenie ewentualnej zmiany w regulacji 
diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych w formie miesięcznych ryczałtów, 
np. poprzez uwzględnienie wysokości takiego świadczenia w kwocie diety.  
W trakcie dyskusji kierownik B. Sudoł zapoznała radnych z regulacjami prawnymi 
obowiązującymi w zakresie diet.  Poinformowała, że wysokość diet radnego nie może 
przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej. Rząd zdecydował, by wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe utrzymać w 2015 r. na tegorocznym poziomie. Oznacza to, że nie zmieni się kwota 
bazowa, która od 2008 r. wynosi 1 766,46 zł. Stąd dieta radnego gminy, powiatu i 
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województwa, będąca półtorakrotnością kwoty bazowej, w 2015 r. nie będzie mogła 
przekroczyć 2 649,69 zł. W wielu przypadkach będzie jednak niższa. Wysokość świadczenia 
zależy bowiem od wielkości gminy lub powiatu oraz funkcji pełnionej przez radnego. 
Dieta do maksymalnej przewidzianej przepisami wysokości tj.2 649,69 zł. przysługuje radnym 
w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców. W gminach, których populacja liczy od 15 tys. do 
100 tys. mieszkańców, jest to najwyżej 75 proc. tej kwoty 1 987,27 zł, a w gminach poniżej 15 
tys. mieszkańców - do połowy maksymalnej wysokości diety 1 324,85 zł. Po przedstawieniu 
informacji radni dyskutowali nad propozycjami stawek. Marzena Chmielowiec proponowała 
zróżnicowanie stawek dla viceprzewodniczących komisji stałych, a Marian Tomczyk 
opowiedział się za zwiększeniem potrąceń do 90 % za nieobecność w pracach rady. Zbigniew 
Karkut zaproponował doliczenie kosztów dojazdu do kwoty diety i przyjąć stawki na takim 
poziomie. Skarbnik A. Furgał zwróciła uwagę, aby zaproponowane wysokości diet 
kształtowały się na poziomie dotychczas wypłacanych radnym diet i zwrotów kosztów podróży 
służbowych i nie naruszały budżetu w tym względzie ustalonego w uchwale budżetowej. 
Następnie w wyniku dyskusji wypracowana została następująca propozycja wysokości diet dla 
radnych: 
1) dla przewodniczącego Rady - 78% miesięcznie, 
2) dla I wiceprzewodniczącego Rady - 54% miesięcznie, 
3) dla II wiceprzewodniczącego Rady - 52% miesięcznie, 
4) dla przewodniczących komisji stałych - 40% miesięcznie, 
5) dla radnych będących członkami trzech komisji stałych - 36% miesięcznie, 
6) dla radnych będących członkami dwóch komisji stałych - 32% miesięcznie, 
7) dla radnych będących członkami jednej komisji stałej - 24% miesięcznie, 
8) dla radnych nie będących członkami żadnej komisji stałej - 16% miesięcznie. 
Pozostałe kwestie dotyczące mdz.in. potrąceń za nieobecność zawiera projekt uchwały. 
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji, przewodniczący Krzysztof Sałek poddał projekt uchwały 
pod głosowanie, w wyniku którego projekt został zaopiniowany pozytywnie.   
2)   Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok. Poinformowała, że w przedłożonym projekcie 
uchwały dokonuje się zmian zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu, 
związanej z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych środków.  Po stronie wydatkowej środki 
wprowadzone do dochodów przeznacza się na remont dachu i sali gimnastycznej przy P-5, 
zapłatę BEGG Sp. z o.o. w Nowej Dębie kwoty należności głównej 9.073,27 wraz z odsetkami 
ustawowymi od dnia 16.12.2014 r. oraz kosztami procesu -2.271,-zł, w związku z otrzymanym 
wyrokiem sądu wraz z apelacją, co dotyczy kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola za 
2014 rok. Ponadto zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia związanego z budową 
sali sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie o kwotę 50.000,-zł. z przeznaczeniem na 
sfinansowanie kosztów budowy parkingu. Dokonuje się także zmian w wydatkach 
budżetowych poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych przeznaczonych na przebudowę 
dróg gminnych i przeznaczenie ich na budowę mostu na rzece Dęba w ciągu projektowanej 
drogi gminnej w Nowej Dębie. Dodała, że powyższe zmiany są uwzględnione w WPF Gminy 
Nowa Dęba. 
Po wyjaśnieniach Skarbnika, komisja bez uwag przy 10 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
3)   Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Nowa Dęba. Następnie poinformowała, że w uchwale 
dostosowano zarówno plan dochodów jak i wydatków do dokonanych zmian w budżecie wg 
stanu na 28 kwietnia 2016 r. Ogółem plan dochodów jak i wydatków w 2016 roku w stosunku 
do ostatniej zmiany WPF wg stanu na 31.03.2016 r. uległ zwiększeniu o kwotę 157.662,-zł. 
Skarbnik udzieliła szczegółowych wyjaśnień do proponowanych zmian. 
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Głosów w dyskusji nie było. Po udzieleniu wyjaśnień, projekt został zaopiniowany pozytywnie 
10 głosów „za”. 
4)   Krystian Rzemień dyrektor SOK przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Nowej Dębie za 2015 rok. Poinformował, że zgodnie z przepisami, organem 
zatwierdzającym roczne sprawozdania finansowe samorządowej instytucji kultury jest Rada 
Miejska. W związku z tym Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie przedstawił 
sprawozdanie finansowe za 2015 rok, składające się z dokumentów określonych w ustawie. 
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy. Następnie dyrektor SOK udzielał 
odpowiedzi na zapytania radnych dotyczące realizacji budżetu oraz funkcjonowania ośrodka.  
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 10 
głosach „za”. 
Ad. 4. 
W wolnych wnioskach odbyła się krótka dyskusja na temat uruchomienia i funkcjonowania 
szkółek piłkarskich dla dzieci na terenie Gminy. 
Marzena Chmielowiec zwróciła się do Stanisława Skiminy, kiedy Komisja Oświaty zajmie się 
sprawą zabytków w gminie. 
Stanisław Skimina zwrócił się do burmistrza o udostępnienie wykazu obiektów zabytkowych 
znajdujących się na terenie gminy. 
Burmistrz odpowiedział, że organem właściwym w tej sprawie jest Wojewódzki Konserwator 
Zabytów, który posiada Delegaturę w Tarnobrzegu. Dodał, że współpraca pomiędzy gminą a 
odpowiednimi instytucjami w tym zakresie jest realizowana. 
Sekretarz Gminy dodała, że Plan pracy RM na 2016 r. w III kwartale przewiduje prace nad 
uchwaleniem Gminnego Programu Ochrony Zabytków.  
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                 
                       Krzysztof Sałek 
     
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


