
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 28 lutego 2018 r. 
 
            Posiedzenie odbyło się w Sali narad UMiG 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 Krzysztof Sałek, który powitał wszystkich 
uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku. 
3. Opinia do projektu uchwały RM w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

zabezpieczenia majątkiem stanowiącym własność gminy Nowa Dęba. 
4. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji. 
Ad. 3, 
Sekretarz Gminy Elżbieta Gil przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie zabezpieczenia majątkiem stanowiącym własność gminy Nowa Dęba. 
W uzasadnieniu do projektu prezes PGKiM Antoni Kapusta poinformował, że w związku z 
realizacją przez PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie projektu inwestycyjnego pn."Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Alfredówka i Tarnowska Wola" w gminie 
Nowa Dęba, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, celem zachowania płynności 
finansowej przez Spółkę, niezbędne jest zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w tym: 
- pomostowej w kwocie 1.998.591,-zł (w 2018r. kwota 1.202.708,-zł i 2019 kwota 795.883,-zł) - 
kwota dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która zostanie wypłacona po realizacji 
kolejnych etapów zadania, 
- inwestycyjnej w kwocie 1.600.000,-zł (w r. 2018 kwota 900.000,-zł i 2019 kwota 700.000,-zł). 
Proponowanym zabezpieczeniem pożyczki przyjętym przez WFOŚiGW jest majątek gminy, 
wymieniony w projekcie uchwały. Wartość zabezpieczenia nie może być niższa niż 6 mln zł. 
Dodatkowych wyjaśnień w sprawie warunków zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielił burmistrz 
Wiesław Ordon. 
Tomasz dziemianko zapytał o działki, które stanowią zabezpieczenie.  
Burmistrz odpowiedział, że są to tereny nad zalewem, stadion, kort tenisowy, zespół basenów 
oraz las przy ulicy Wczasowej. 
Dalej radny pytał na ile lat oraz czy zabezpieczenie nie będzie kolidowało z inwestycjami. 
Burmistrz wyjaśnił, że hipoteka nie stanowi przeszkody do inwestowania, ma znaczenie 
wyłącznie przy sprzedaży. Pożyczka zaciągana jest na 12 lat. 
Marzena Chmielowiec zapytała dlaczego wskazano działki na których prowadzona jest 
działalność i czy to nie będzie miało wpływu na inwestycje. 
Burmistrz powtórzył, że zabezpieczenie hipoteczne nie stanowi przeszkody w inwestowaniu i 
taki rodzaj zabezpieczenia jest zgodny z oczekiwaniami pożyczkodawcy. 
Po wyjaśnieniach projekt jednogłośnie uzyskał pozytywną opinię komisji (10 głosów „za”). 
Ad. 4. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
     PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                    Krzysztof Sałek     
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


