
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 27 czerwca 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) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2016 rok, 
2) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok, 
3) zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie 

udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia. 
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 zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2016 rok. Poinformowała, że Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Zarządzeniem Nr 461/2017 
z 17 marca 2017 r. przedłożył Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa 
Dęba oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego SOK w Nowej Dębie za 2016 rok. 
Następnie 3 kwietnia 2017 roku przedłożył Radzie Miejskiej zbiorcze sprawozdania 
finansowe za 2016 rok, składające się z: 
- bilansu, 
- rachunku zysków i strat, 
- zestawienia zmian w funduszu jednostki. 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej pracując nad wnioskiem absolutoryjnym, analizowała w/w 
sprawozdania finansowe, jak również zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, po 
czym wydała opinię w sprawie wykonania budżetu gminy za rok poprzedni. 
Po wyjaśnieniach skarbnika oraz krótkiej dyskusji, komisja przy 10 głosach „za” pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Zbigniew Karkut jakie znaczenie dla budżetu mają wpływy z tytułu podatku PIT, gdyż strefa 
ekonomiczna niewątpliwie wpłynęła na wzrost zatrudnienia w firmach na terenie gminy. 
Burmistrz pokrótce wyjaśnił jak działa system podatkowy i udział gminy w podatku PIT. 
2)   Kolejno skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały zmian w budżecie miasta i gminy 
Nowa Dęba na 2017 rok. 
Poinformowała, że po stronie dochodowej wprowadzono środki sołectwa Cygany ze sprzedaży 
drewna i rozdysponowano je zgodnie z podjętą uchwała Zebrania Wiejskiego. Ponadto 
wprowadzono środki uzyskane z odpłatności rodzin za pobyt członków rodziny w Domach 
Pomocy Społecznej. Dokonano także zmiany w planie finansowym przedszkola Nr 5, 
zabezpieczając środki na projekt realizowany przez tę jednostkę, równocześnie wprowadzając 
zakup inwestycyjny tj. plac zabaw. 
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Po wyjaśnieniach, komisja bez uwag pozytywnie (10 „za”) zaopiniowała projekt uchwały. 
3)    Janusz Szymański – ref. GPN przedstawił projekt uchwały RM w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu 
jej rozliczenia. 
Poinformował, że projekt uchwały dotyczy ustalenia zasad udzielania dotacji dla spółek 
wodnych, trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia. Ustawa z 
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne daje możliwość udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w formie dotacji 
celowej. Dodał, że zasady udzielania dotacji celowej, tryb postepowania w sprawie udzielenia 
dotacji celowej i sposób jej rozliczenia określają organy stanowiące tj. rada gminy w drodze 
uchwały. 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił burmistrz Wiesław Ordon. 
Uwag nie było, komisja przy 10 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Radni z Chmielowa zwrócili uwagę na pilną potrzebę odbudowy infrastruktury melioracyjnej w 
tym sołectwie. 
 
Ad. 4. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                     
                       Krzysztof Sałek     
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


