
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 26 października 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) udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu, 
3) wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, 
4) wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. 
4. Wolne wnioski. 
5. 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 zarówno po stronie 
dochodowej jak i wydatkowej budżetu. Dalej poinformowała, że po stronie dochodowej 
wprowadzono środki w wysokości 77.313,00 zł oraz szczegółowo poinformowała skąd 
pochodzą. Po stronie wydatkowej zwiększone zostały wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 
270.419,-zł., w tym wydatki bieżące - 204.502,-zł., zaś wydatki majątkowe - 65.917,-zł. Ponadto 
w projekcie zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 193.106,-zł.  
w tym wydatki bieżące - 185.812,-zł. oraz wydatki majątkowe - 7.294,-zł. 
Następnie Skarbnik udzieliła dalszych wyjaśnień dotyczących proponowanych zmian budżetu.  
Radna Janina Lubera zwróciła się do burmistrza o udzielenie wyjaśnień na temat toczącego się 
postępowania z wykonawcą inwestycji „nad zalewem” oraz inspektorem nadzorującym tę 
inwestycję. Burmistrz udzielił wyjaśnień, po czym w związku z kolejnym zapytaniem udzielił 
odpowiedzi w sprawie zakresu obowiązków pracowników UMiG odpowiedzialnych za to 
zadanie. Poinformował o posiedzeniach rad budowy, podczas których omawiane są sprawy 
związane z przebiegiem realizacji inwestycji. Wspomniał też o wprowadzeniu w życie 
zarządzenia w sprawie procedur obowiązujących przy realizacji inwestycji. Dalej komisja 
rozmawiała na temat rzetelności i fachowości wykonania niektórych elementów zadania – 
rewitalizacja Placu Gryczmana. Ponadto burmistrz udzielił informacji na temat stanu prawnego 
działek na których realizowana została inwestycja „nad zalewem”. Po zamknięciu dyskusji 
projekt uchwały przy 6 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” został zaopiniowany pozytywnie. 
2)     Następnie zwrócił się do Skarbnika o przedstawienie projektu uchwały w sprawie 
udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. Po przedstawieniu 
projektu Skarbnik poinformowała, że w związku z planowanym przez Powiat Tarnobrzeski do 
realizacji w 2016 roku zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127R ulica Kościuszki 
w Nowej Dębie w km. 1+030 - 1+584”, oraz złożonym wnioskiem o partycypację Gminy Nowa 
Dęba w kosztach jego realizacji, zgodnie z przyjętymi założeniami realizacji zadań powiatowych 
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na terenie gminy, burmistrz wnosi o udzielenie powiatowi dotacji w kwocie 250.000,-zł. co 
stanowi 50% udziału własnego powiatu w realizacji tego zadania. 
Skarbnik dodała, że zadanie uzyskało dofinansowanie w 2015 roku z budżetu Gminy Nowa 
Dęba w kosztach sporządzenia dokumentacji. Następnie poinformowała o zakresie zadania.  
Skarbnik poinformowała, że zadanie planowane jest do realizacji w 2016 roku w ramach 
„Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”. 
Dodała, że wartość kosztorysowa zadania to 1.030.000,-zł, w tym dofinansowanie z budżetu 
państwa: 515.000,- zł. 
W trakcie dyskusji radni M.Chmielowiec i S.Skimina zwracali się do burmistrza z szeregiem 
pytań dotyczących budowy przedszkola w Chmielowie. Ustalono, że burmistrz podczas zebrania 
wiejskiego przedstawi mieszkańcom informację w tej sprawie. 
W dalszej dyskusji radni w swoich opowiadali się za realizacją modernizacji ulicy Kościuszki, 
uznając zadanie za jeden z priorytetów na 2016 rok. 
Po wyjaśnieniach, komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały (7 „za”). 
3)   Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wzoru deklaracji na podatek 
rolny oraz wzoru informacji o gruntach. Poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy z 1984 
r. o podatku rolnym Rada określa w drodze uchwały wzory informacji i deklaracji w sprawie 
wymiaru podatku rolnego. Z uwagi na zmianę zapisów ustaw regulujących podatki lokalne, 
koniecznym stało się dostosowanie wzorów deklaracji i informacji do istniejących przepisów 
prawnych. Po udzieleniu wyjaśnień przez Skarbnika Gminy komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały (7 głosów „za”).  
4)    Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wzoru deklaracji na podatek 
leśny oraz wzoru informacji o lasach. 
Następnie wyjaśniła, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym Rada Gminy określa w drodze uchwały wzory informacji i deklaracji w sprawie 
wymiaru podatku leśnego. Z uwagi na zmianę zapisów ustaw regulujących podatki lokalne, 
koniecznym stało się dostosowanie wzorów deklaracji i informacji do istniejących przepisów 
prawnych. Pytań nie było. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 7 głosach 
„za”. 
Skarbnik Gminy Alicja Furgał poinformowała na temat wysokości stawek podatku rolnego i 
leśnego w 2016 roku. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 19 października 2015 r. przeciętna 
cena skupu żyta wyniosła 53,75 za 1 kwintal i w związku z tym, w 2016 roku podatek rolny 
będzie niższy. Powiedziała, że przy obliczaniu podatku rolnego na 2016 r. podstawą wyliczenia 
od 1 ha gruntów jest równowartość pieniężna 2,5 lub 5 q żyta obliczona według średniej ceny 
skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynoszącej 
53,75 zł za 1 dt. Stąd przyszłym roku stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wyniesie 
134,37 zł od 1 ha gruntu rolnego w odniesieniu do obecnej, która jest na poziomie 153,43 zł od 1 
ha - 2,5 q żyta. W przypadku gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych w 
przyszłym roku stawka wyniesie 268,75 zł (5 q żyta). 
W przypadku podatku leśnego, podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi 
powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek 
leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg 
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 
poprzedzającego rok podatkowy. Wynika z tego, że w 2016 roku obowiązująca stawka podatku 
leśnego wyniesie 42,19 zł od jednego hektara lasu. Obecnie stawka ta jest niższa i wynosi 
41,55zł. 
Ad. 4. 
W wolnych wnioskach burmistrz Wiesław Ordon poinformował komisję o założeniach do 
projektu budżetu gminy na 2016 r. Dodał, że projektowane są zmiany w podatkach, które 
wzrosną o ok.2%.  
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 Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                       Krzysztof Sałek     
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


