
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 26 kwietnia 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) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok, 
2) Wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą w Nowej Dębie. 
3) Zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia 

majątkiem stanowiącym własność gminy Nowa Dęba. 
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)    Alicja Furgał  Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok.  Poinformowała, że w przedłożonym projekcie 
uchwały, dokonuje się zmian po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu. Po stronie 
dochodowej wprowadzono środki uzyskane w formie darowizn pieniężnych w SP w 
Tarnowskiej Woli i SP w Jadachach i przeznaczono je na zakup pomocy naukowych w tych 
placówkach. Ponadto wprowadzono dochody uzyskane przez MGOPS w Nowej Dębie z 
odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, środki przeznaczono na 
opłaty związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W związku z 
pismem  Ministerstwa Sportu i Turystyki dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zarówno po 
stronie dochodowej jak i wydatkowej, na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami 
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Dokonano zmiany w wydatkach poprzez zmniejszenie 
dotacji podmiotowej dla SOK o środki przeznaczone przez sołectwo Chmielów i Rozalin. Środki 
te w formie dotacji celowej ponownie trafią do SOK w Nowej Dębie na realizację zadań 
wskazanych przez sołectwa. W uchwale zabezpieczono środki na wykonanie pomnika z okazji 
ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
środki zabezpieczono z wykupu gruntów. Dokonano korekty zapisu realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu w Chmielowie na Zakanalu", poprzez zmniejszenie 
środków na tym zadaniu w zamian za podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o w 
Nowej Dębie. Poprzez ten zapis spółka zrealizuje w/w zadanie, rozliczy VAT w 100% kosztów 
zadania, zaś wodociąg stanie się własnością spółki. Przyjmując w/w zasadę, dalsza dobudowa 
wodociągów i sieci kanalizacji sanitarnej winna być realizowana przez spółkę, która nie ma 
problemu z odzyskiwaniem VAT, zaś sieci stają się jej majątkiem. 
Po wyjaśnieniach komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (10 głosów 
„za”). 
2)     Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wniesienia wkładu 
pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą w Nowej Dębie. 
Poinformowała, że w budżecie gminy na 2018 r. zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne 
dotyczące wykonania odcinka sieci wodociągowej w sołectwie Chmielów na Zakanalu, którego 
inwestorem miała być gmina. Biorąc pod uwagę trudności, jakie wiążą się z przekazaniem 
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zrealizowanych inwestycji na majątek spółki w drodze aportu i rozliczaniem podatku vat, 
zasadnym jest, aby realizacją zadania zajmowało się PGK i M w Nowej Dębie. W związku z tym 
środki zarezerwowane w budżecie w kwocie 55 tys. zł na realizację w/w zadania zostaną 
przekazane na rzecz PGKiM jako wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego 
spółki. 
Komisja bez uwag jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały (10 głosów „za”). 
3)    Kolejno Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia majątkiem stanowiącym własność gminy 
Nowa Dęba. 
Poinformowała, że uchwałą z 28 lutego 2018 r. Rada Miejska w Nowej Dębie wyraziła zgodę na 
ustanowienie zabezpieczenia majątkiem stanowiącym własność gminy Nowa Dęba pożyczki 
zaciąganej przez PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania inwestycyjnego 
pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Alfredówka i 
Tarnowska Wola" w gminie Nowa Dęba, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Po analizie wniosku Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Rzeszowie uznała, że majątek wskazany 
w podjętej uchwale jest niewystarczający jako zabezpieczenie pożyczki, dlatego też w 
przedłożonym projekcie uchwały proponuje się dodatkowe zabezpieczenie w postaci działki 
położonej w Nowej Dębie przy ul. Kościuszki 1.  
Po wyjaśnieniach komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (10 głosów 
„za”). 
Ad. 4. 
Przewodniczący poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzeń komisji w dniu 26 
marca 2018, po czym zapytał czy są uwagi do protokołu. 
Uwag nie było. Protokół został przyjęty jednogłośnie (10”za”). 
Ad. 5.  
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
 
     PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                    Krzysztof Sałek     
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


