PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 26 stycznia 2015 r.
Posiedzenie odbyło się w sali narad 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 budżetowej Krzysztof Sałek, który
powitał wszystkich uczestniczących oraz przybyłego na posiedzenie I zastępcę komendanta
Miejskiego Policji w Tarnobrzegu podinsp. Zbigniewa Brzyszcza oraz dyrektora SPZ ZOZ
Bogdana Tomczyka, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
1) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
(zakup paliwa),
2) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
(zakup pojazdu),
3) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne –
zakup aparatury i sprzętu medycznego,
4) udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,
5) przyjęcia do realizacji w 2015 r. zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu,
6) zaciągnięcia w 2015 roku kredytu długoterminowego,
7) zaciągnięcia w 2015 roku pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka,
Nowa Dęba i Tarnowska Wola”,
8) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
9) Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2015.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków
komisji / 9 „za”/.
Ad. 3.
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia
komisji w dniu 8 stycznia 2015 r. który dostępny jest w programie eSesja w zakładce komisji.
Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było.
Protokół został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie ( 9 „za”).
Ad. 4.
1) Krzysztof Sałek udzielił głosu Skarbnikowi Gminy, która przedstawiła projekt uchwały
RM w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w
Rzeszowie. Poinformowała, że projekt dotyczy przekazania dla Komendy Wojewódzkiej
Policji w Rzeszowie środków finansowych z budżetu Gminy w kwocie 7 000 zł. z
przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych będących na wyposażeniu
nowodębskiego Komisariatu Policji. Przewodniczący nadmienił, że Gmina od kilku lat
wspomaga Policję w ten sposób. Uwag nie było. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały przy 9 głosach „za”.
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2) Alicja Furgał przedstawiła kolejny projekt uchwały RM w sprawie przekazania środków
finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
Przedstawiając uzasadnienie poinformowała, że Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu
wystąpił z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup oznakowanego pojazdu
osobowego dla Policji w kwocie 18500 zł. Dodała, że zakup samochodu w wersji
oznakowanej rozliczone zostanie po rzeczywistych kosztach jego zakupu tj. za kwotę 72.000,
zł. w proporcji 50% środki pozyskane od samorządów lokalnych oraz 50% środki budżetowe
Komendy Głównej Policji. Wkład finansowy samorządów lokalnych stanowić będą udziały
finansowe Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 17500 zł. oraz samorządu
gminnego w kwocie 18.500, zł. Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień przez Komendanta
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 9 „za”).
Związku z obecnością podinsp. Zbigniewa Brzyszcza I zastępcy komendanta Miejskiego
Policji w Tarnobrzegu, przewodniczący Krzysztof Sałek rozpoczął dyskusję na temat
funkcjonowania policji na terenie obejmującym gminę Nowa Dęba. W jej trakcie poruszone
zostały sprawy likwidacji stanowiska dyżurnego w komisariacie w Nowej Dębie, do czego
ustosunkował się komendant informując, że takie rozwiązania są przyjęte w wielu tej
wielkości jednostkach. Dalej poinformował, że nowy pojazd będzie funkcjonował na terenie
gminy, gdzie w chwili obecnej użytkowanych jest 5 pojazdów z czego 2 są wysłużone.
Poruszona została sprawa dzielnicowych i ich funkcjonowania na terenie gminy. Burmistrz
poinformował radnych o działaniach podejmowanych w poprzedniej kadencji, a dotyczących
budowy nowego komisariatu Policji. W toku dalszej dyskusji poruszone zostały sprawy
wspólnych patroli ze Strażą Miejską, wykorzystywania fotoradaru, działań podejmowanych
w stosunku do przestępstw kradzieży mienia, łamania przepisów o ruchu drogowym oraz
innych problemów występujących na terenach sołectw.
3) 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.
Następnie zaproszony do udziału w posiedzeniu Bogdan Tomczyk dyrektor SPZ ZOZ
podziękował RM za coroczne wsparcie działalności szpitala, które oscyluje w wysokości
kwoty jaką SPZ ZOZ odprowadza do budżetu gminy w formie podatku od nieruchomości.
Dalej w formie prezentacji dyrektor zapoznał komisję z sytuacją ekonomiczną Szpitala
Powiatowego w Nowej Dębie. Szpital posiada płynność finansową, jednakże występują
trudności o których radni zostali szczegółowo poinformowani. Dyrektor przedstawił plany
związane z rozbudową placówki w celu spełnienia standardów określonych przez NFZ.
Nadmienił o podejmowanych działaniach oszczędnościowych w systemie finansowania
różnych dziedzin działalności szpitala. Poinformował o roszczeniach płacowych średniego i
niższego personelu oraz o kształtowaniu się płac w placówce, która jest jednym z większych
zakładów pracy w gminie.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było, który został zaopiniowany pozytywnie ( 9 „za”).
4)
Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2015 roku
pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. W uzasadnieniu poinformowała, że 30
grudnia 2014 Starosta Tarnobrzeski wystąpił do Gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia w
2015 roku pomocy finansowej związanej z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego
realizowanego przez Powiat Tarnobrzeski tj. przebudową drogi powiatowej nr 1127R - ulica
Kościuszki w Nowej Dębie. Środki w kwocie 79.000,-zł o które wnosi Starosta przeznaczone
zostaną na wykonanie dokumentacji technicznej. Burmistrz uzupełnił, że Powiat zamierza
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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 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 9 „za”).
5)
Następnie Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia do
realizacji w 2015 r. zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu. Poinformowała, że
realizacja zadania polegającego na budowie chodnika w miejscowości Rozalin wynika z
troski o bezpieczeństwo użytkowników drogi. Dodała, że w 2014 r. Gmina złożyła wniosek
do PROW o dofinasowanie tego zadania. Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień przez
burmistrza, komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
6) Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
w 2015 roku kredytu długoterminowego. W uzasadnieniu wyjaśniła, że celem zaciągnięcia
kredytu jest potrzeba zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu. W związku z tym
burmistrz wniósł o podjęcie przedłożonej uchwały na kwotę planowanych w budżecie spłat
rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dodała, że zaciągnięcie kredytu nastąpi z
chwilą uzyskania pozytywnej opinii RIO w Rzeszowie o możliwości jego spłaty oraz po
wyborze banku w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, natomiast jego uruchomienie
nastąpi tylko wtedy, gdy zaistnieje taka konieczność. Skarbnik dodała również, że planowane
raty spłat kredytu ujęte są w WPF Gminy Nowa Dęba na lata 2015 – 2025.
W związku z zapytaniem radnej Marzeny Chmielowiec Skarbnik udzieliła wyjaśnień na temat
wysokości zaplanowanych do spłaty rat kredytu. Burmistrz poinformował w sprawie
możliwości zawarcia porozumienia z bankiem odnośnie konsolidacji zaciągniętych kredytów
i wynegocjowania takich warunków, aby gmina miała możliwość zaciągnięcia nowych na
finansowanie inwestycji gminnych przy udziale środków UE w nowym okresie finansowania.
Uwag nie było. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 9 „za”).
7)
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku
pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola”. Dalej
poinformowała, że Gmina Nowa Dęba realizuje zadanie inwestycyjne -budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola.
Zadanie będzie finansowane ze środków własnych gminy, środki UE - PROW pożyczka
krótkoterminowa w kwocie 840.459,-zł w BGK, oraz pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie.
Dalej burmistrz poinformował komisję na temat zakresu zadania, czasu realizacji oraz
środków finansowych, po które zamierza sięgnąć z UE w ramach PROW. Dodał, że prowadzi
rozmowy w tej sprawie, a o ich wynikach RM będzie informowana. Na dzień dzisiejszy
przedstawiony projekt uchwały zawiera najkorzystniejsze dla gminy rozwiązanie w kwestiach
finansowych.
Uwag nie było. Komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
8) Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Nowa Dęba. Poinformowała, że w stosunku do pierwotnego projektu w
aktualnie przedłożonym dokonane zostały korekty, o których następnie poinformowała
komisję. Powiedziała, że w roku 2015 planuje się deficyt budżetu w kwocie 840.459,-zł,
związany z zaciągnięciem pożyczki na zadanie współfinansowane ze środków UE pn.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na udział własny do projektu w kwocie 840.459,-zł.
Pozostałe kredyty planowane do zaciągnięcia związane są ze spłatą rat kredytów i pożyczek
wcześniej zaciągniętych przez Gminę Nowa Dęba ogółem w kwocie 2.899.120,-zł. Dodała, że
w 2016 roku i w latach kolejnych objętych prognozą planuje się nadwyżkę budżetową, która
przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów
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w latach ubiegłych. Po objaśnieniach Skarbnika, komisja bez uwag przy 9 głosach „za”
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
9)
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt Uchwały Budżetowej Gminy Nowa
Dęba na rok 2015. Po przedstawieniu uzasadnienia poinformowała o wprowadzonych
korektach w stosunku do pierwotnego projektu uchwały, gdzie ogółem zwiększono dochody o
kwotę 1.384.457, -zł zaś wydatki zwiększono ogółem o kwotę 543.998, -zł. Następnie
wniosła o przyjęcie autopoprawki, która następuje w związku ze zmianą przepisów, a
polegającej na wyodrębnieniu dwóch nowych rozdziałów w dziale 801 – „oświata i
wychowanie” 80149 i 80150, po czym szczegółowo objaśniła proponowaną zmianę.
Po udzieleniu wyjaśnień poprawki w głosowaniu zostały przyjęte przy 9 głosach „za”.
Następnie projekt Uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba na rok 2015 po korektach uzyskał
jednogłośnie pozytywną opinię komisji ( 9 głosów „za”).
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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