
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 26 marca 2018 r. 
 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad UMiG 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. Opinia do projektów uchwał RM w sprawach: 
1) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez gminę Nowa Dęba 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, 

2) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok oraz zmieniająca uchwałę 
budżetową Gminy Nowa Dęba na 2018 rok, 

3) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowa Dęba, 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
5. Wolne wnioski 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji. 
Ad. 3, 
1)    Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt 
uchwały RM w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w 
roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez gminę Nowa Dęba 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.   
W opiniowaniu projektu uchwały uczestniczyli członkowie komisji oświaty, kultury, zdrowia i 
sportu. 
Uzasadniając projekt R. Bal poinformowała, że 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która reguluje między innymi 
kwestie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, uchylając tym samym dotychczas 
obowiązujące w tym zakresie. Powoduje to konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie 
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.  
Obydwie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
2)     Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa 
Dęba na 2018 rok. 
W uzasadnieniu poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały, dokonuje się zmian po 
stronie dochodowej i wydatkowej budżetu. Po stronie dochodowej zwiększono środki z tytułu 
udziału w CIT-podatek dochodowy od osób prawnych. Po stronie wydatkowej rozdysponowano 
tzw. wolne środki z przeznaczeniem na: 
- zwiększenie dotacji dla Powiatu Tarnobrzeskiego, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na 
realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej - ulica Kościuszki w Nowej 
Dębie" wartość zadania uległa zwiększeniu, 
- zwiększenie środków na inwestycje drogowe, 
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- zwiększenie środków na zapłatę wyroku sądowego w sprawie Waldemara Misiaka 
(zagospodarowanie terenu nad Zalewem w Nowej Dębie) - 100.000,-zł.  
- zwiększenie środków w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, 
- zabezpieczenie środków na zwrot dotacji do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w 
związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remediacja terenów zanieczyszczonych 
w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych w obszarze Nowej Dęby". 
W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zwiększono przychody budżetu o 
kwotę 611.233,-zł na pokrycie deficytu. Dodała, że powyższe zmiany są uwzględnione w WPF 
Gminy Nowa Dęba. 
Tomasz Dziemianko zwrócił się z zapytaniem o techniczną możliwość rozdzielenia zapisów 
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie celem np. odrębnego głosowania 
zaproponowanych zmian.  
Przewodniczący komisji wskazał na zasady jakie obowiązują przy konstrukcji uchwały 
budżetowej i uchwał zmieniających budżet. Skarbnik dodała, że przepisy rygorystycznie 
określają obligatoryjne elementy prawidłowego budżetu samorządowego, a także wprowadzania 
do niego zmian i na zapytanie radnego odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości. 
Burmistrz Wiesław Ordon udzielając wyjaśnień poinformował, że decyzją sądu apelacyjnego 
odrzucona została apelacja Gminy skutkiem czego, na mocy wyroku sądowego gmina 
zobowiązana została do  zapłaty w sprawie Waldemara Misiaka kwoty 100.000,-zł. w związku z 
realizacją zadania -zagospodarowanie terenu nad Zalewem w Nowej Dębie. Dalej burmistrz 
szczegółowo wyjaśnił, że sprawa dotyczy kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji, 
której konieczność naliczania wynika z przepisów Kodeksu cywilnego. Komisja została 
poinformowana o przebiegu spraw toczących się z wykonawcą zadania na przestrzeni ostatnich 
kilku lat. Roman Puzio zapytał, czy inspektor nadzoru miał zapłacone z tytułu nadzoru 
inwestorskiego. Burmistrz odparł, że w tej sprawie również toczyło się postępowanie sądowe 
oraz przedstawił przebieg innych spraw toczących się przed sądem w związku z realizacją tej 
inwestycji. 
Radny Jan Flis również nawiązał do postępowań prokuratorskich, które prowadzone były w 
związku z inwestycją nad zalewem oraz na Placu Gryczmana w Nowej Dębie, gdzie do zeznań 
zobowiązani byli członkowie komisji rewizyjnej RM. 
Podczas dyskusji burmistrz udzielił obszernych wyjaśnień oraz odpowiedzi na zapytania 
radnych. Po wyjaśnieniach komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (10 
głosów „za”). 
3)    Kolejno Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Nowa Dęba. 
W ramach objaśnień poinformowała, że dokonano zmiany  WPF zarówno po stronie 
dochodowej, wydatkowej jak i przychodowej budżetu na 2018 r. 
1. Dochody ogółem zwiększono w stosunku do ostatniej zmiany WPF w dniu 28.02.2018 r. o 
kwotę 7.469,-zł. 
2. Wydatki ogółem zwiększono w stosunku do ostatniej zmiany WPF o kwotę 618.702,-zł.  
3. Przychody budżetu wzrosły w 2018 r. o kwotę wprowadzonych wolnych środków tj. 
kwotę 611.233,-zł. W związku z powyższym powstał deficyt w kwocie wolnych środków. 
4. Nie uległa zmianie kwota rozchodów budżetu. 
Podczas dyskusji burmistrz poinformował komisję, że otworzyło się okno finansowe na 
finansowanie likwidacji skutków skażenia obszaru ujęcia wody w Nowej Dębie. Poinformował o 
podjętych działaniach w sprawie wniosku na modernizację ujęcia wody, gdzie niezbędny będzie 
wkład finansowy gminy. Wdrożone działania pozwalają na  wysunięcie przypuszczenia, że 
problem ten w końcu uda się zażegnać. Burmistrz nawiązał przy tym do badań stanu 
chemicznego wód podziemnych w rejonie strefy ochronnej ujęcia Nowa Dęba prowadzonych 
przez naukowców z AGH w Krakowie, który oceniono jako słaby, przede wszystkim z powodu 
ponadnormatywnych stężeń trichloroetylenem (TCE) i tetrachloroetylenem (PCE). Burmistrz 
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powiedział, że obecnie stosowana technologia polegająca na napowietrzaniu wody 
przez rozdeszczowanie jest bardzo kosztowna. 
Janina Lubera zwrócił się o udostępnienie technologii oczyszczania. Burmistrz powiedział, że 
dokumentacja jest dostępna w siedzibie PGKiM. 
Po wyjaśnieniach komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (10 „za”). 
4)   Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 
Poinformowała, że Starosta Tarnobrzeski zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie pomocy 
finansowej na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowę drogi powiatowej - ulica 
Kościuszki w Nowej Dębie o kwotę 310.000,-zł. Wniosek uzasadnił tym, iż w II postępowaniu 
przetargowym na realizację tego zadania, najkorzystniejsza oferta cenowa wyniosła 2.170.400,-
zł plus koszty inspektora nadzoru, a w budżecie powiatu zabezpieczono kwotę 1.599.000,-zł. 
W związku z tym, że należy zakończyć przebudowę ul. Kościuszki, a kolejne przetargi wskazują 
na wyższe niż pierwotnie zakładano koszty, proponuje się zwiększenie udziału Gminy w w/w 
zadaniu o 50% nadwyżki wynikającej z przetargu plus koszty inspektora nadzoru. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (10 głosów „za”). 
Ad. 4. 
Przewodniczący poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzeń komisji w dniu 15 
marca 2018, po czym zapytał czy są uwagi do protokołów. 
Uwag nie było. Protokół został przyjęty jednogłośnie (10”za”). 
Ad. 5.  
W wolnych wnioskach głos zabrali; 
Marzena Chmielowiec zapytała o środki finansowe na drogi w woj. podkarpackim. 
Burmistrz powiedział, ze na województwo przeznaczona została kwota 31 mln. zł. W skrócie 
poinformował na temat zasad punktacji wniosków o dotacje i dodał, że gmina aplikować będzie 
o środki na drogę strefową. 
W kolejnym zapytaniu zwróciła się w sprawie osadnika w Cyganach. 
Burmistrz poinformował o prowadzonych działaniach w tej sprawie oraz na temat spotkania w 
UMiG, w którym przedstawiciele Starostwa nie wzięli udziału. 
Marian Tomczyk zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy skłaniają się do inicjatywy radnego, 
który w związku z toczącymi się sprawami wokół osadnika w Cyganach zamierza zwrócić się 
Rady z propozycją podjęcia Apelu skierowanego do właściciela terenu o zaprzestanie prac 
degradacyjnych na terenie osadnika odpadów poflotacyjnych w Cyganach. 
Radni poparli propozycję przyjęcie Apelu podczas sesji 28 marca br. 
Janina Lubera zwróciła się do burmistrza z zapytaniem, czy przewidziany jest remont instalacji 
elektrycznej oraz malowanie korytarzy w przychodni przy ul. Jana Pawła II 4. 
Burmistrz poinformował o projekcie i zakresie tego remontu. 
Ponadto radna w imieniu mieszkanki ul. Mickiewicza zgłosiła problem z miejscami 
parkingowymi przy tej ulicy. 
Burmistrz rozwinął ten temat i poinformował o realizowanych zadaniach w tym zakresie. Dodał, 
że w ciągu najbliższych 2 lat gmina będzie musiała przystąpić do opracowania strategii 
parkingowej w mieście. 
Stanisław Skimina poddał pod rozwagę propozycję przejęcia przez gminę dróg powiatowych. 
Marzena Chmielowiec zwróciła się z zapytaniem, czy gmina może zadeklarować pomoc 
szpitalowi w kwestii pozyskania lekarzy, poprzez przydział mieszkania komunalnego. 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
     PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                    Krzysztof Sałek     
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


