
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 26 lutego 2018 r. 
 
            Posiedzenie odbyło się w Sali narad UMiG Nowa Deba. 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. Opinia do projektów uchwał RM w sprawach: 
1) wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli, 
2) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok, 
3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba oraz zmieniająca 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba, 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu. 
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. 
Ad. 3, 
1)  Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych Renata Bal przedstawiła projekt uchwały 
RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli.  W uzasadnieniu do projektu nadmieniła, że komisje opiniowały projekt uchwały w 
tej sprawie, po czym wyjaśniła przyczynę wniesienia obecnego projektu. Rada Miejska w dniu 
31 stycznia 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty 
dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w której wyraziła również zgodę na udzielenie dotacji na 
niepełnosprawnego ucznia, co jednakże jest już uregulowane w ustawie o finansowaniu zadań 
oświatowych. W związku z wszczęciem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie 
postępowania nadzorczego w sprawie zgodności z prawem w/w uchwały, wniosła o przyjęcie 
projektu uchwały, który reguluje jedynie wyrażenie zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji 
na ucznia niepublicznego przedszkola. Pytań nie było. 
Po wyjaśnieniach R. Bal, projekt jednogłośnie uzyskał pozytywną opinię komisji. 
Powyższy projekt uchwały opiniowany był przy udziale komisji oświaty, kultury, zdrowia i 
sportu RM. 
2)   Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok. 
W uzasadnieniu poinformowała, że w związku z przyjęciem przez sejm RP ustawy budżetowej 
na 2018 rok,  Minister Finansów pismem z dnia 13 lutego 2018 r. poinformował gminy o 
rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. W przypadku naszej gminy uległa 
zmniejszeniu subwencja oświatowa o kwotę 75.881,-zł w związku z czym, zarówno po stronie 
dochodowej jak i wydatkowej dokonane zostały zmniejszenia kwot wynikających z informacji 
MF. Pytań nie było. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (10 „za”).  
3)   Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Nowa Dęba oraz zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Nowa Dęba.  
W ramach objaśnień przyjętych wartości do zmiany WPF poinformowała, że w 2018 roku w 
stosunku do uchwalonej WPF dochody ogółem zmniejszono o kwotę 61.281,-zł w tym dochody 
bieżące ogółem o kwotę 61.281,-zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 
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75.881,-zł, a z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 
14.600,-zł. Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 61.281,-zł. 
Ponadto w uchwale Rady Miejskiej Nr XLIV/401/2018 z dnia 31 stycznia 2018 dokonuje się 
zmiany zapisu par.4. W upoważnieniu dla Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania na realizację 
przedsięwzięcia pn."Budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą 
w Chmielowie Gmina Nowa Dęba, gdzie poprzednio błędnie wpisano kwotę całego zadania - 
501.860,-zł. Zadanie to będzie realizowane w cyklu dwuletnim tj. 2018-2019 r. Wydatki 
zaplanowane w budżecie roku 2018 nie powinny być ujęte w upoważnieniu, lecz tylko wydatki 
wykraczające poza rok budżetowy tj. w 2019 r. w kwocie 250.930,-zł. 
Po wyjaśnieniach komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
4)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę RM w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
W uzasadnieniu poinformowała, że Starosta Tarnobrzeski pismem z 14 lutego 2018 r. zwrócił się 
z wnioskiem o zmianę zapisu paragrafu 1 uchwały Nr XLIV/407/2018 Rady Miejskiej w Nowej 
Dębie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania 
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w 
zakresie budowy chodnika od drogi krajowej Nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości 
Rozalin". Zmiana polega na tym, że "etap IV" zmienia się na -"etap V". 
Uwag nie było. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (10 głosów 
„za”). 
Ad. 4. 
Przewodniczący poinformował, że sporządzone zostały protokoły z posiedzeń komisji w dniach 
25 i 31 stycznia 2018, po czym zapytał czy są uwagi do protokołów. 
Marzena Chmielowiec powiedziała, że podczas posiedzenia zapytała burmistrza o budowę placu 
zabaw na orliku w Chmielowie i wniosła o wprowadzenia tego zapisu w protokole z dzisiejszego 
posiedzenia. 
Burmistrz Wiesław Ordon poinformował na temat kosztów tego zadania, które przewyższają 
kwotę 200 tys. zł. Powiedział też na temat szans powodzenia tego przedsięwzięcia, które 
zostanie zrealizowane w przypadku posiadania odpowiednich środków budżetowe na ten cel. 
Protokół z 25 stycznia 2018 r. został przyjęty jednogłośnie -10 „za”. 
Protokół z 31 stycznia 2018 został przyjęty przy 9 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
Ad. 5. 
W wolnych wnioskach burmistrz poinformował, że podczas sesji RM 28 lutego br. będzie wnosił 
pod obrady projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia 
majątkiem stanowiącym własność gminy Nowa Dęba i zwrócił się do komisji o wydanie opinii 
w tej sprawie przed sesją. 
Janina Lubera w imieniu mieszkanki ulicy Leśnej (p. Zybaczyńskiej) zwróciła się o ustalenie na 
czyim gruncie rośnie drzewo przy jej posesji, które zagraża bezpieczeństwu. 
Radna zapytała również w sprawie możliwości posadzenia drzew przy budynku Krasickiego 11. 
Burmistrz odpowiedział, że jest taka możliwość jednakże na działce należącej do gminy i po 
uzgodnieniu z mieszkańcami budynku. 
J. Lubera zapytała również o Kartę Dużej Rodziny, czy mieszkańcy korzystają z tej możliwości i 
czy informacja na jej temat jest ogólnie dostępna. 
Burmistrz odpowiedział, że  w ramach tego programu członkowie rodzin wielodzietnych 
otrzymali możliwość skorzystania z wielu atrakcyjnych zniżek w sklepach oraz na różnego 
rodzaju usługi. Obecnie obserwuje, że z udziału w programie wycofała się część 
przedsiębiorców, a listę partnerów programu tworzy SOK, SOSiR oraz kilku właścicieli 
sklepów. 
Marian Tomczyk zapytał, czy podjęte zostały  kroki w sprawie zaprzestania wycinki drzew na 
osadniku w Cyganach. Dodał, że w tej sprawie wystąpi w ramach informacji publicznej. 
Burmistrz poinformował, że aktualnie są przygotowywane pisma do odpowiednich instytucji. 
Zbigniew Karkut zgłosił, że nie działa oświetlenie przy drodze Nowa Dęba – Stale.  
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Marzena Chmielowiec zapytała w sprawie możliwości uzyskania informacji na temat realizacji 
przez gminę inwestycji w Chmielowie na przestrzeni ostatnich 10 lat. 
Burmistrz odpowiedział, że jest możliwość złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej. 
 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
     PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                    Krzysztof Sałek     
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


