PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 26 września 2017 r.
Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, 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 Rady Miejskiej w sprawach:
1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok,
2) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie podejmowania
inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez radę
na 2017 rok.
4. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków
komisji /10 „za”/.
Ad. 3.
1) Alicja Furgał skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie
miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok. W uzasadnieniu poinformowała, że w przedłożonym
projekcie po stronie dochodowej wprowadzono środki sołectwa Cygany ze sprzedaży
działki i rozdysponowano je po stronie wydatkowej zgodnie z podjętą uchwałą zebrania
wiejskiego. Zwiększono także dochody z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i
rozdysponowano je na realizację gminnego programu profilaktyki alkoholowej.
Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa otwartej strefy aktywności
przy SP w Chmielowie na działce nr ew. 2426 " polegające na wykonaniu projektu. Środki
zabezpieczono z usług remontowych SP w Chmielowie.
Po wyjaśnieniach burmistrza oraz krótkiej dyskusji, komisja przy 8 głosach „za” pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
2)
Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na
zaciągnięcie zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
przekraczającej granicę ustaloną przez radę na 2017 rok.
Następnie poinformowała, że w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu
parasolowego pn. Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski,
Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba dokumentem
niezbędnym do podpisania umowy na dofinansowanie jest zabezpieczenie środków finansowych
na jego realizację. Uchwała ta pozwoli liderowi projektu tj. Gminie Lubaczów na podpisanie
przedmiotowej umowy i wyłonienie wykonawcy zadania.
Stanisław Skimina zapytał o liczbę osób, które podpisały umowę.
Burmistrz odpowiedział, że na 178 chętnych zrezygnowało 10, w związku z czym będzie
ogłoszony nabór uzupełniający. Burmistrz dodał, że zamierza rozstrzygnięcie przetargu w roku
bieżącym, natomiast realizacja przewidziana na 2018 rok.
Po wyjaśnieniach burmistrza, komisja przy 8 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Ad. 4.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Krzysztof Sałek
Protokół sporządziła:
Elżbieta Goclan

