
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 25 kwietnia 2017 r. 

 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy Nowa Dęba.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, 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. Opinia do projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach: 

1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok oraz zmieniająca uchwałę  
budżetową Gminy Nowa Dęba na 2017 rok, 

2) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowa Dęba, 
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – 

Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2016 rok. 
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 
5. Wolne wnioski. 
6. 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 RM w sprawie zmian w budżecie 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok. W uzasadnieniu poinformowała, że w przedłożonym 
projekcie uchwały dokonuje się zmian po stronie wydatkowej budżetu poprzez rozdysponowanie 
tzw. wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie braków w placówkach oświatowych i 
żłobku miejskim związanych ze zmniejszeniem dotacji na usługi przedszkolne i żłobkowe. 
Powiedziała, że w pierwotnej uchwale budżetowej zabezpieczono środki w kwocie 50.000,-zł w 
formie dotacji inwestycyjnej dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie  na budowę 
pochylni dla niepełnosprawnych. W projekcie uchwały zmniejsza się te środki i tworzy nowe 
zadanie inwestycyjne realizowane przez urząd - budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z 
modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK, przeznaczając na ten cel kwotę 
210.000,-zł. Środki zabezpiecza się częściowo z tzw. wolnych środków ze zlikwidowanej dotacji 
celowej dla SOK oraz ze zmniejszenia dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Krasnal w Nowej 
Dębie. Zmniejszenie dotacji dla niepublicznego przedszkola wynika z przeprowadzonej przez 
Gminę diagnozy mającej na celu sprawdzenie, czy spełnia się obowiązek zapewnienia 
wszystkim dzieciom (3-5 lat) miejsc w przedszkolach i innych formach wychowania 
przedszkolnego. W wyniku diagnozy Gmina zapewnia opiekę przedszkolną wszystkim 
dzieciom, w związku z tym nie jest zobowiązana do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert 
na brakujące miejsca w przedszkolach, a tym samym nie będzie musiała wypłacać 100% kwoty 
dotacji, a 90% -zgodnie z uchwałą RM w tej sprawie z 29.12.2016 r. Dalej Skarbnik 
poinformowała, że w związku z wnioskiem radnego Jana Flisa i możliwością jaką daje zmiana 
ustawy o drogach krajowych, dokonuje się przesunięcia środków z wykonania oświetlenia 
osiedla Olszyna przy ul. Ks. Łagockiego, na wykonanie przejścia dla pieszych na DK 9 przy 
Jednostce Wojskowej w Nowej Dębie. W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych 
środków, zwiększono przychody budżetu o kwotę 254.319,-zł.  Powyższe zmiany są 
uwzględnione w WPF Gminy Nowa Dęba. 
Po wyjaśnieniach skarbnika oraz krótkiej dyskusji, komisja przy 9 głosach „za”  i 1 
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
2)   Kolejno skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Nowa Dęba. 
W ramach objaśnień przyjętych wartości do zmiany WPF Gminy Nowa Dęba Skarbnik 
poinformowała, że w 2017 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 51.536,-zł.w stosunku do 
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ostatniej zmiany WPF z 31.03.2017r. Wydatki w stosunku do ostatniej zmiany ogółem 
zwiększono o kwotę 305.855,-zł. Przychody budżetu wzrosły w 2017 r. o kwotę wprowadzonych 
wolnych środków tj. kwotę 254.319,-,-zł. W związku z powyższym kwota deficytu uległa 
zwiększeniu o w/w środki. Skarbnik poinformowała, że nie uległa zmianie kwota rozchodów 
budżetu. Po wyjaśnieniach, komisja bez uwag pozytywnie (8 „za”, 2 „wstrzymujące się”) 
zaopiniowała projekt uchwały. 
3)   Następnie Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Nowej Dębie za 2016 rok. Poinformowała, że organem zatwierdzającym roczne sprawozdania 
finansowe samorządowej instytucji kultury jest Rada Miejska, w związku z czym Samorządowy 
Ośrodek Kultury w Nowej Dębie przedstawił do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2016 
rok, składające się z następujących dokumentów: 
1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów 
zamyka się sumą 1.767.065,55 zł.  
2) rachunku zysków i strat, który zamyka się wynikiem ujemnym w kwocie 106.750,65 zł.  
3) informacji dodatkowej. 
Ze względu na to, że SOK w poprzednim roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie 
nie przekroczył granicy z dwóch wielkości, o których mówi ustawa o rachunkowości, 
przedkładane sprawozdanie finansowe za rok 2016 nie podlega badaniu. 
Dyrektor SOK Krystian Rzemień udzielił szerszej informacji na temat działalności ośrodka. 
Część księgową objaśniła gł. księgowa SOK Agnieszka Wolska. W informacji zapoznała 
komisję z kosztami oraz poinformowała nt strat. Następnie dyrektor udzielał odpowiedzi na 
zapytania radnych. 
Jan Flis zapytał w sprawie przeniesienia filii biblioteki z osiedla Dęba do Tarnowskiej Woli. 
K.Rzemień odparł, że lokalizacja w Tarnowskiej Woli jest niemożliwa i rozważa przeniesienie 
księgozbioru do Rozalina. Wiesław Ordon dodał, że realizacja tej koncepcji wymaga nakładów 
finansowych oraz przedstawił zakres niezbędnych prac. 
M. Chmielowiec zapytała o wykazane w sprawozdaniu straty oraz o rodzaj i koszty remontów 
wykazanych w sprawozdaniu. Dyrektor powiedział, że przygotuje odpowiedź w tej sprawie. 
Z. Karkut zwrócił się o wyjaśnienie co składa się na usługi obce oraz wzrost kosztów energii. 
W kolejnym zapytaniu radnym zapytał o stan czytelnictwa w gminie.  
Po dyskusji nad sprawozdaniem oraz na temat funkcjonowania SOK komisja wydała pozytywną 
opinię do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SOK za 2016 
rok (10 „za”). 
Ad. 4. 
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzone zostały protokoły z posiedzenia 
komisji w dniu 28 i 30 marca 2017 r. Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem czy są 
uwagi do protokołów. Uwag nie było.  Obydwa protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. 
Ad. 5. 
Burmistrz Wiesław Ordon zabrał głos w sprawie inwestycji w sołectwie Chmielów. 
Poinformował o problemach związanych z termomodernizacją budynku szkoły. Bardziej 
szczegółowych wyjaśnień udzielił z-ca burmistrza Leszek Mirowski, który powiedział, że 
konserwator zabytków w drodze postanowienia nakazał zachowanie elementów 
architektonicznych na elewacji budynku. Dodał, że trwają działania, aby nie utracić dotacji, 
która łącznie dotyczy 5 budynków użyteczności publicznej, w przeciwnym wypadku budynek w 
Chmielowie może zostać wyłączony z termomodernizacji na inny termin. 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                     
                       Krzysztof Sałek     
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


