PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 26 sierpnia 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, a następnie przedstawił proponowany porządek
posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku.
3. Wydanie opinii do projektów uchwał RM w sprawach:
1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok,
2) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w
Rzeszowie,
3) opłaty targowej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Nowa Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze
2015 r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków
komisji / 7 „za”/.
Ad. 3.
1)
Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian
w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok. Następnie poinformowała, że w
przedłożonym projekcie uchwały zmieniającej budżet, dokonuje się zmian po stronie
wydatkowej budżetu, wprowadzając do budżetu środki dla Komendy wojewódzkiej Policji z
przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby Komisariatu
Policji w Nowej Dębie. Poinformowała, że Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
pismem z 10 sierpnia 2015 roku zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie roku 2015
środków na opracowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do określenia ostatecznej
kwoty remontu generalnego siedziby Komisariatu Policji w Nowej Dębie. Komenda
Wojewódzka czyni starania na pozyskanie środków finansowych na przeprowadzenie remontu
w 2016 roku. Dodała, że na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zostanie zawarte
porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką w Rzeszowie, a Gminą Nowa Dęba dotyczące
określenia zasad i form współpracy stron w wymiarze 50/50 w procesie realizacji inwestycji.
Dodała, że środki zabezpieczamy z wydatków bieżących związanych z zakupem usług
przedszkolnych od innych jednostek samorządu terytorialnego.
Projekt uchwały przy 5 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” został zaopiniowany
pozytywnie.
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że następny projekt
uchwały ściśle związany jest z omawianym, dotyczącym zmian budżetu na rok bieżący.
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2)
Następnie zwrócił się do Skarbnika o przedstawienie projektu uchwały w sprawie
przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
W trakcie dyskusji Burmistrz udzielił informacji na temat planowanego zakresu modernizacji,
który przewiduje elementy zewnętrzne i ocieplenie budynku.
Marzena Chmielowiec zapytała o planowaną budowę przedszkola w Chmielowie. Burmistrz
odpowiedział, że to zadanie planowane jest na 2017 rok. Dodał, że w 2016 planowane jest
zakończenia budowy sali gimnastycznej przy SP Nr 2 i na dzień dzisiejszy widzi możliwość
wsparcia Policji poprzez zabezpieczenie wnioskowanych środków.
W toku dyskusji radni pytali burmistrza o zabezpieczenie finansowe innych zaplanowanych w
budżecie inwestycji, gdyż coraz więcej zadań państwo nakłada na samorządy. Po dyskusji oraz
wyjaśnieniach burmistrza projekt uchwały przy 5 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” został
zaopiniowany pozytywnie przez komisję.
3) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie opłaty targowej.
W uzasadnieniu poinformowała, że projekt uchwały określa zasady poboru opłaty oraz terminy
wnoszenia wpłat przez inkasenta tej opłaty, co umożliwiła zmiana ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych. Ponadto dotychczas obowiązująca uchwała w sprawie opłaty targowej
podjęta była w 2005 roku, a następnie zmieniona w 2008 roku - zmiana dotyczyła wysokości
samego inkasa z 50% na 70%, w tym to okresie zmieniły się przepisy obowiązującego prawa.
Ponadto nie zmienia się wysokość inkasa, a także kwoty pobierane na targowisku od
handlujących, ulega natomiast wykreśleniu pozycja „sprzedaż towaru ze straganu typu
szczęka”, która nie występuje na targowisku.
Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień przez Skarbnika Gminy komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały (6 głosów „za” i 1 „wstrzymujący się”).
Ad. 4.
Informację Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Nowa Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku przedstawiła
Alicja Furgał Skarbnik Gminy. Treść sprawozdania zawarta jest w Zarządzeniu Nr 155/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie przedstawienia
Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa
Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.
Skarbnik po omówieniu realizacji budżetu wraz z załącznikami odpowiadała na zapytania
dotyczące zadłużenia podatników wobec Gminy ze szczególnym uwzględnieniem stanu
należności i zobowiązań.
Po udzieleniu odpowiedzi na zapytania radnych, komisja przy 6 głosach „za” i 1
„wstrzymującym się” przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
Ad. 5.
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia
komisji w dniu 28 lipca 2015 r. który dostępny jest w programie eSesja. Następnie zwrócił się
do członków z zapytaniem czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było. Protokół został przyjęty
w głosowaniu przy 7 głosach „za”.
Ad. 6.
W wolnych wnioskach burmistrz Wiesław Ordon poinformował komisję o propozycji
Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczącej utworzenia Funduszu kolejowego. Dodał,
że 11 jednostek samorządowych położonych wzdłuż linii kolejowej corocznie wnosiłoby wkład
finansowy na poprawę infrastruktury kolejowej, z czego rocznie korzystałyby po 2 jednostki.
Burmistrz poinformował jakie inwestycje proponowałby do realizacji w ramach funduszu na
terenie naszej gminy. Konkretne ustalenia w tym temacie jeszcze nie zapadły, jednakże
Marszałek oczekuje, iż kwota rocznego wkładu będzie nie mniejsza niż 20 tys. zł.
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Ad. 7.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Krzysztof Sałek
Protokół sporządziła:
Elżbieta Goclan

