PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 25 stycznia 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 z-ca Przewodniczącego komisji budżetowej Tomasz Gazda, który
powitał wszystkich uczestniczących oraz przybyłego na posiedzenie komendanta Komisariatu
Policji w Nowej Dębie Marka Pietrykowskiego oraz p.o. dyrektora SPZ ZOZ Martę Piskór, a
następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
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 2015.
3) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w
Rzeszowie (zakup komputerów),
4) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w
Rzeszowie (remont komisariatu),
5) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne –
zakup aparatury i sprzętu medycznego,
6) udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (projekt
- ul. T. Kościuszki),
7) udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (projekt
- zatoki ul. J. Pawła II),
8) udzielenia w 2016 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (projekt deptak Chmielów),
9) udzielenia w 2016 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (deptak
Rozalin),
10) zaciągnięcia w 2016 roku kredytu długoterminowego,
11) udzielenia poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie na realizację
projektu "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymiana
wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja sieci na
terenie Gminy Nowa Dęba – etap I.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków
komisji / 10 „za”/.
Ad. 3.
1)
Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba. Poinformowała, że Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy Nowa Dęba na lata 2016-2025 opracowano na podstawie
materiałów dotyczących wykonania budżetu gminy Nowa Dęba za lata 2013 - 2014 oraz plan
za 9 miesięcy 2015 r. Planując kwoty dochodów i wydatków na lata od 2017 za podstawę
przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych, a przede
wszystkim prognozę kształtowania się indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach
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2017 - 2025 publikowaną przez Ministra Finansów. W WPF na lata 2016 - 2025 przyjęto
wielkości wzrostu od 1 do 2% ogólnych kwot dochodów i wydatków. Rok 2025 jest to okres
ostatecznej spłaty zaciągniętego długu. Wielkości wykazane w 2016 roku są zgodne z
projektem uchwały budżetowej na 2016 rok. Następnie A. Furgał poinformowała, że
zaplanowane dochody w kwocie 53.494.184,-zł, stanowią kwotę bazową do osiągnięcia
dochodów w latach 2017 - 2025. Średnio dochody budżetowe w stosunku do planu 2016 r.
rosną ok. 2% w każdym roku budżetowym. Dalej poinformowała nt wydatków budżetowych
w 2016 roku, które zaplanowano na kwotę 52.838.313,-zł. W kolejnych latach wydatki rosną
średnio od 1-2% w każdym roku budżetowym. Następnie omówiła szczegółowo dochody
oraz wydatki budżetu.
Po objaśnieniach Skarbnika, komisja bez uwag przy 8 głosach „za” i 1 „przeciw” pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
2) Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt Uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba
na rok 2016. Po przedstawieniu uzasadnienia poinformowała, że planowane dochody budżetu
gminy na 2016 rok wynoszą 53.494.183,-zł. a następnie omówiła projekt planu dochodów.
Dalej poinformowała, że planowane wydatki budżetu gminy na 2016 rok wynoszą
52.838.313,-zł i są niższe od planowanych dochodów o kwotę 655.870,-zł. po czym omówiła
propozycję wydatków budżetowych w 2016 r. Poinformowała również o uwzględnieniu w
projekcie wniosków, które zostały przyjęte przez komisję budżetową. Głosów w dyskusji nie
było. Po udzieleniu wyjaśnień, projekt Uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba na rok 2016
po korektach uzyskał pozytywną opinię komisji ( 8 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”).

3) Przewodniczący obrad udzielił głosu Komendantowi SM Mieczysławowi Nalepie, który
przedstawił projekt uchwały RM w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Poinformował, że projekt dotyczy udzielenia
wsparcia finansowego w kwocie 7 000 zł. na zakup nowego wyposażenia Komisariatu Policji
w Nowej Dębie, na które składać się będą dwa komputery wraz z niezbędnym
oprogramowaniem biurowym. Nadmienił, że w latach ubiegłych środki finansowe w tej samej
wysokości RM przeznaczała na zakup paliwa do służbowych pojazdów Policji będących na
wyposażeniu Komisariatu Policji w Nowej Dębie. W bieżącym roku Komenda Wojewódzka
Policji w Rzeszowie nie zapewnia finansowania zakupu nowego sprzętu komputerowego,
który jest niezbędny do sprawnej pracy Komisariatu.
Komendant M. Pietrykowski wyjaśnił, że posiadany sprzęt nie spełnia norm niezbędnych do
obsługi specjalistycznego oprogramowania.
Uwag nie było. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 9 głosach „za”.
4) Komendant SM przedstawił kolejny projekt uchwały RM w sprawie przekazania środków
finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Przedstawiając uzasadnienie
poinformował, że Komendant Komendy Wojewódzkiej Policji zwrócił się z prośbą o
dofinansowanie remontu generalnego siedziby Policji w Nowej Dębie. Dodał, że jest to
pierwszy etap remontu Komisariatu Policji, który swoim zakresem obejmie docieplenie
elewacji budynku, zadaszenie nad wejściem głównym tworzące portal wejściowy z logo
Policji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wymianę rynien, rur
spustowych oraz obróbki blacharskie. Ponadto dokonana zostanie wymiana pozostałej części
stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Całość prac remontowych, które zostaną wykonane w
I etapie wyceniona została na kwotę 241 700 zł. Proponuje się, aby Gmina Nowa Dęba
partycypowała w procesie realizacji tego zadania w wymiarze finansowym 50/50.
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Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień przez Komendanta komisja pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały ( 9 „za”).
Związku z obecnością komendanta M. Pietrykowskiego, przewodniczący rozpoczął dyskusję
na temat funkcjonowania policji na terenie obejmującym gminę. W jej trakcie poruszona
została sprawa likwidacji stanowiska dyżurnego w komisariacie w Nowej Dębie, do czego
ustosunkował się komendant informując, że takie rozwiązanie jest nieodwracalne. Dodał, że
tutejsza jednostka zmniejszona został o 2 etaty.
5) Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPZ
ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – zakup aparatury i sprzętu medycznego.
Powiedziała, że w związku z wnioskiem SPZ ZOZ w Nowej Dębie o udzieleniu przez Gminę
Nowa Dęba dotacji na zakupy inwestycyjne, w związku z możliwością jaką przewidują
przepisy ustawy z 2011 roku o działalności leczniczej oraz kontynuując dotychczasową
pomoc dla szpitala w Nowej Dębie, burmistrz wnosi o udzielenie placówce wsparcia w
postaci zakupu sprzętu medycznego tj.ambulansu specjalistycznego na oddział Pomocy
Doraźnej. Szacunkowa wartość zakupu ambulansu z wyposażeniem wynosi ok. 360.000,-zł,
w tym wyposażenie niezbędne w respirator transportowy, defibrylator z możliwością
transmisji danych, pompę infuzyjna, ssak elektryczny, nosze transportowe, krzesło
kardiologiczne.
Następnie dyrektor SPZ ZOZ podziękowała RM za coroczne wsparcie działalności szpitala,
które oscyluje w wysokości kwoty jaką SPZ ZOZ odprowadza do budżetu gminy w formie
podatku od nieruchomości oraz udzieliła szerszych wyjaśnień w sprawie sytuacji finansowej
szpitala. Powiedziała, że sytuacja ta nie jest najlepsza, ponieważ odnotowana została strata
finansowa, niemniej jednak kontynuowane będą zadania inwestycyjne ukierunkowane na
rozwój placówki i utrzymanie wymaganych standardów. Dalej odpowiadała na zapytania
radnych dotyczące powołania SOR-u, na co musi wydać zgodę wojewoda, a na dzisiaj nie ma
takiej decyzji. Trwają zabiegi w kwestii utworzenia OJOM-u i zakontraktowania
dodatkowych zadań z zakresu psychiatrii.
Stanisław Skimina zapytał o możliwość wykonania podjazdu w ośrodku w Chmielowie.
Dyrektor odpowiedziała, że sprawa ta leży w gestii organu zapewniającego podstawową
opiekę medyczną, a właścicielem obiektu jest Starostwo. Wg posiadanych informacji brak
jest możliwości finansowych na realizację zadania. Dalej M. Piskór udzieliła informacji nt
możliwości pozyskania nowych lekarzy na potrzeby szpitala.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było, który został zaopiniowany pozytywnie ( 8 „za”, 1
„wstrzymujący się”).
Na posiedzenie przybył Krzysztof Sałek – obecnych 10 radnych.
6) Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku
pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. Poinformowała, że Rada Miejska podczas
sesji 29 stycznia 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia w 2015 r. Powiatowi
Tarnobrzeskiemu pomocy finansowej do wysokości 79 000 zł z przeznaczeniem na
"Przebudowę drogi powiatowej nr 1 127 R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie - etap I
dokumentacja techniczna." Uchwała ta jednakże nie mogła zostać zrealizowana w związku z
trwającą procedurą przygotowania dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi decyzjami.
Powiat Tarnobrzeski pismem z dnia 19 grudnia 2015 r. zwrócił się do Gminy Nowa Dęba z
prośbą o zabezpieczenie w budżecie na rok 2016 środków w wysokości 66 420 zł.
pozwalających na sfinansowanie tego zadania w bieżącym roku, w związku z aneksowaniem
umowy z wykonawcą projektu. Burmistrz uzupełnił, że Powiat zamierza zrealizować projekt
przebudowy ul. Kościuszki, w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych, a zadania dotyczące przebudowy dróg powiatowych realizowane są przy
współudziale samorządów gminnych.
Komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 10 „za”).
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7) Następnie Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2016
roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. Wyjaśniła, że w trakcie prac nad
projektem budżetu komisja budżetowa złożyła wniosek o wprowadzenie do budżetu zadania
dotyczącego wykonania projektu zatok postojowych przy ul. Jana Pawła II w Nowej
Dębie na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kościuszki. Realizacja zadania podyktowana jest
przede wszystkim bezpieczeństwem użytkowników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak
i kierowców poruszających się ul. Jana Pawła II. Uznając w pełni zasadność wniosku Gmina
wykona dokumentację techniczną na budowę zatok, a podejmując uchwałę, udzieli Powiatowi
Tarnobrzeskiemu pomocy finansowej w realizacji zadania należącego do jego właściwości.
Komisja przy 10 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
8)
Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku
pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. Poinformowała, że komisja budżetowa
złożyła wniosek o wprowadzenie do budżetu zadania dotyczącego wykonania projektu na
„Budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej
Chmielów”. Realizacja zadania podyktowana jest bezpieczeństwem użytkowników drogi,
przy której zlokalizowana jest szkoła, kościół, stacja kolejowa.
Uznając w pełni zasadność wniosku Gmina wykona dokumentację techniczną na budowę
deptaka, co pozwoli na udzielenie Powiatowi Tarnobrzeskiemu pomocy rzeczowej w
wykonaniu zadania należącego do właściwości powiatu.
Uwag nie było. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 10 „za”).
9)
Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku
pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. Poinformowała, że komisja budżetowa
złożyła wniosek o kontynuację budowy deptaka pieszego w miejscowości Rozalin w pasie
drogi powiatowej nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska. Przyjęcie przez
Gminę do realizacji w 2016 r. tego zadania pozwoli na wykonanie części pozostałego do
wykonania fragmentu deptaka w kierunku Kaczaków. Zadanie prowadzone jest w
porozumieniu i z udziałem Powiatu Tarnobrzeskiego od kilku lat.
Radny Tomasz Dziemianko powiedział, że zadanie uważa za zasadne, jednakże jest
przeciwny stylowi w jaki przegłosowany został wniosek podczas komisji budżetowej. W
odpowiedzi Krzysztof Sałek zauważył, że Tomasz Wolan także jest autorem wniosku o
przesunięcie środków z innego zadania na budowę remizy OSP. Taki styl uważa za
powszechnie przyjęty, wnioski są umotywowane i przyjęte w głosowaniu większościowym.
Dalej mówił o odpowiedzialności zarówno za miasto, jak i za sołectwa podczas uchwalania
budżetu, gdzie w bieżącym roku Rozalin nie został ujęty. Dodał, że jedynymi względami
jakimi się kierował były względy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa. Zaprosił
jednocześnie radnych do szerokiej współpracy w gremium jakim jest Rada. Burmistrz
również wniósł o budowanie porozumienia wśród radnych. Po dyskusji komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały (7 „za”, 3 „wstrzymujące się”).
10)
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2016 roku
kredytu długoterminowego. Poinformowała, że w celu prawidłowej realizacji budżetu,
burmistrz wnosi o zaciągnięcie kredytu na częściową kwotę planowanych w budżecie spłat rat
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dodała, że ogółem do spłaty w 2016 roku wg
podpisanych umów jest kwota 3.105.870,-zł, przy czym kwota 655.870,-zł będzie spłacana z
dochodów gminy. 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. Uruchomienie kredytu nastąpi tylko wtedy, gdy zaistnieje taka
konieczność. Dodała też, że planowane raty spłat w/w kredytu ujęte są w WPF Gminy Nowa
Dęba na lata 2016 - 2025. Następnie Skarbnik odpowiadała na zapytania radnych dotyczące
projektu uchwały. Uwag nie było. Komisja przy 9 głosach „za” i 1 „przeciw” pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
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11) Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia
poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie na realizację projektu "Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej,
rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba – etap I.
W uzasadnieniu do projektu poinformowała, że PGK i M Sp. z o.o. w Nowej Dębie
zrealizowało przedsięwzięcie
na które uzyskało dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej. Jednakże na wkład własny do projektu Spółka zaciągnęła kredyt w Banku
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie. Jednym z warunków uzyskania kredytu było
wsparcie ze strony Gminy polegające na tym, że w sytuacji, gdy Spółka będzie wykazywać
stratę, to Gmina zobowiązuje się jako jego zabezpieczenie udzielić poręczenia.
W roku 2014 Spółka poniosła stratę w kwocie 184 442,29 zł, w związku z tym Bank
uruchomił procedurę realizacji umowy wsparcia i wystąpił do Gminy o zabezpieczenie spłat
udzielonego kredytu Spółce w formie poręczenia. Podstawą podjęcia przedmiotowej uchwały
jest określenie w uchwale budżetowej Gminy Nowa Dęba na 2016 rok łącznej kwoty
udzielonych poręczeń, a także określenie kwot wydatków przypadających do spłaty w danym
roku zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Nowa Dęba.
Dodała, że w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba,
wykazane są kwoty przypadające do spłaty na czas trwania umowy poręczenia.
Burmistrz wraz ze Skarbnikiem udzielali odpowiedzi na zapytania radnych dotyczące
kondycji przedsiębiorstwa. W. Ordon zapewnił, ze kredyt jest zabezpieczony umowami oraz
kapitałem zapasowym i nie ma zagrożenia, że spółka utraci zdolność jego spłaty. Dalej
powiedział jak zabezpieczona jest Spółka, co zapewnia jej zachowanie płynności finansowej.
Ponadto burmistrz poinformował, że przy udziale komisji budżetowej oraz Zarządu
przedsiębiorstwa zostanie zorganizowane posiedzenie w sprawie taryfy na wodę oraz śmieci.
Po zamknięciu dyskusji Komisja przy 10 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Ad. 4.
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzone został protokoły z posiedzeń
komisji które dostępne jest w programie eSesja. Następnie zwrócił się do członków z
zapytaniem czy są uwagi do protokołów. Uwag nie było.
Protokoły kolejno zostały przyjęte w głosowaniach:
z 23 listopada 2015 r. ( 10 „za”),
z 3 grudnia 2015 ( 9 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
z 28 grudnia 2015 ( 9 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
z 7 stycznia 2016 ( 8 „za”, 2 „wstrzymujące się”).
W sprawach różnych komisja dyskutowała na temat wniosku Jacka Biało z Chmielowa w
sprawie budowy rurociągu zamykającego obieg wody w dz. Mogiły w Chmielowie.
Burmistrz poinformował, że w przypadku pojawienia się możliwości finansowych, to
zrealizuje to zadanie na przestrzeni 2016 roku. W przeciwnym wypadku, zadanie należy ująć
w budżecie gminy na 2017 r.
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Krzysztof Sałek
Protokół sporządziła:
Elżbieta Goclan

