
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 27 grudnia 2016 r. 

 
            Posiedzenie odbyło się w sali 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 
uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku. 
3. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach: 
1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok, 
2) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 

przedszkola publiczne, 
4) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji /8 „za”/.  
Ad. 3.  
1)  Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok. W uzasadnieniu poinformowała, że po stronie 
dochodowej wprowadzono środki z rezerwy subwencji oświatowej oraz z ARR jako dopłata do 
mleka i przeznaczono je na brakujące wydatki w oświacie. 
Po dodatkowych wyjaśnieniach Skarbnika, komisja bez uwag przy 8 głosach „za” pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
2)   Kolejno Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W uzasadnieniu poinformowała, że w 
przedłożonym projekcie Zadanie wymienione w planie finansowym wydatków, dotyczące: 
1. zadania pn. "Program funkcjonalno-użytkowy na wykonanie mikroinstalacji odnawialnych 
źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych", które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2016, zostało zaplanowane w budżecie gminy do 
realizacji na rok 2016. Zmiana terminu wynika z konieczności uwzględnienia wytycznych 
Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie konkursu 
ogłoszonego w ramach Działania 3.1. Rozwój OZE, oś Priorytetowa III Czysta Energia w 
opracowywanej dokumentacji, termin składania 2 marca 2017 r. 
2. w dniu 15 listopada 2016 r. wpłynął wniosek Pani Beaty Barszcz, realizującej na rzecz Gminy 
Nowa Dęba zadanie projektowe pn.:" Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 
deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R w Chmielowie".  
Umowa określała termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15 listopada 2016 r. 
W trakcie wykonywania projektu okazało się, że istniejący chodnik zlokalizowany jest na 
gruntach stanowiących własność prywatnych właścicieli, których jest 43, co wydłuża czas 
projektowania. Umowa z projektantem została przedłużona stosownym aneksem do dnia 31 
grudnia 2016 r., a po przekazaniu środków finansowych do tzw. „wydatków” niewygasających” 
na wydzielony rachunek, zostanie sporządzony drugi aneks do umowy zmieniający termin 
realizacji zadania do wnioskowanego przez projektanta. 
Po dyskusji, komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
3)   Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt uchwały 
RM zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 
publiczne. Następnie wyjaśniła, że zgodnie ze wskazaniem organu nadzoru, przepis ustawy z 
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dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz 
niektórych innych ustaw wprowadził zmianę w ustawie o systemie oświaty w brzmieniu: "Rada 
Gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 
lat 5 w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach”, w związku z tym niezbędnym 
jest dostosowanie zapisów uchwały RM do obowiązujących przepisów. 
Po wyjaśnieniach komisja w głosowaniu (8 „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
4)   Kolejno Dyrektor Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. W uzasadnieniu poinformowała, że projekt 
przygotowany został w związku z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o 
wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie zgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej w 
Nowej Dębie z dnia 30 listopada 2016 r. w tej sprawie. Dalej poinformowała, o wprowadzonych 
w projekcie uchwały zmianach, które są zgodne ze wskazaniami RIO.  
Po wyjaśnieniach komisja w głosowaniu (7 „za”, 1 „wstrzymujący”) pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Ad. 4. 
Przewodniczący Krzysztof Sałek zapytał czy są uwagi do protokołu z posiedzenia komisji w 
dniu 7 listopada 2016 r. który na poprzednim posiedzeniu nie został przyjęty z przyczyn 
technicznych. 
Uwag nie zgłoszono, protokół został przyjęty jednogłośnie 8 „za”. 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                       Krzysztof Sałek     
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


