PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 27 kwietnia 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. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –
Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2014 rok,
2) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków
komisji / 10 „za”/.
Ad. 3.
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzone zostały protokoły z
posiedzeń komisji w dniach 11 i 19 lutego oraz 23 marca 2015 r. które dostępne są w
programie eSesja w zakładce komisji. Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem czy są
uwagi do protokołu.
Protokoły z 19.02. oraz 23.03.2015 zostały przyjęte bez uwag ( 9„za”, 1 „wstrzymujący się”),
Do protokołu z 11.02.2015 Marian Tomczyk zgłosił uwagę dotyczącą przytoczenia jego
wypowiedzi odnośnie gospodarki śmieciowej w Cyganach. Protokół po uwzględnieniu uwagi
protokół został przyjęty ( 9 „za” i 1 „wstrzymujący się”).
Ad. 4.
1) Krzysztof Sałek udzielił głosu Skarbnikowi Gminy, która przedstawiła projekt uchwały
RM w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –
Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2014 rok. Poinformowała, że zgodnie z
obowiązującymi przepisami organem zatwierdzającym roczne sprawozdania finansowe
samorządowej instytucji kultury jest Rada Miejska, w związku z czym Samorządowy
Ośrodek Kultury w Nowej Dębie przedstawił do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za
2014 rok, składające się z dokumentów:
o bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014r,
o rachunku zysków i strat,
o informacji dodatkowej.
Dodała, że SOK w poprzednim roku obrotowym za który sporządzono sprawozdanie, nie
przekroczył granicy z dwóch wielkości, o których mowa w przepisach ustawy o rachunkowości, przedłożone sprawozdanie finansowe za rok 2014 nie podlegało badaniu.
Zbigniew Karkut zwrócił się o wyjaśnienie pozycji rezerwy i zobowiązania. Wyjaśnień
udzieliła gł. Księgowa jednostki Agnieszka Wolska.
Po udzieleniu odpowiedzi na zapytania radnych, komisja przy 10 głosach „za” pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
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2) Alicja Furgał przedstawiła kolejny projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie
miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok. Następnie poinformowała, że w projekcie uchwały,
dokonuje się zmian po stronie wydatkowej budżetu, zwiększając dotację podmiotową z
budżetu dla SOK w Nowej Dębie o kwotę 30.000,-zł, z przeznaczeniem na realizację
przedsięwzięcia promocyjnego „Militariada 2015”. Dodała, że środki zabezpieczono z
wydatków przeznaczonych na promocję Gminy Nowa Dęba.
Dalszych wyjaśnień udzielił dyrektor Krystian Rzemień, który poinformował w jaki sposób
wydatkowane zostaną te środki. Powiedział, że koszt występu artystki Kate Ryan wyniesie 36
tys.zł. zaś występ Dody finansuje firma cateringowa.
Marzena Chmkielowiec zapytała kto decyduje o wyborze „gwiazd”, na co dyrektor
odpowiedział, że organizator czyli SOK, po czym przedstawił argumenty przemawiające za
tymi decyzjami.
W związku z zapytaniem Romana Puzio burmistrz poinformował o współpracy z zarządem
TSM w kwestii udostępnienia terenów oraz drogi dojazdowej, gdzie będzie mieściła się scena
główna imprezy.
Po udzieleniu wyjaśnień komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 10 „za”).
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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