
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 28 marca 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) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok, 
2) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu (Chmielów), 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu (Rozalin), 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu (ul. Jana Pawła). 
4. Opinia w sprawie wniosku radnego Jana Flisa. 
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji /9 „za”/.  
Ad. 3.  
1)  Alicja Furgał skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok. W uzasadnieniu poinformowała, że po stronie 
dochodowej wprowadzono środki z ARR-dopłata do mleka w P-1 w Nowej Dębie, oraz środki 
MG OPS z odpłatności rodzin za pobyt ich członków w Domach Pomocy Społecznej. Ponadto, 
w związku z pismem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji w tym subwencji 
oświatowej na 2017 rok , dokonuje się zmniejszenia zarówno dochodów (kwota 361.208,-zł), jak 
i wydatków związanych z utrzymaniem jednostek oświatowych. Następnie po stronie 
wydatkowej dokonano zabezpieczenia środków na wykonanie odwodnienia drogi gminnej 
Piasek w Cyganach. Środki zabezpieczono z bieżących wydatków przeznaczonych na melioracje 
gminne.  
Burmistrz udzielił informacji odnośnie zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej o ok. 700 
tys.zł. co spowodowane jest zmniejszeniem liczby dzieci o 132 w stosunku do ubiegłego roku 
szkolnego. Po wyjaśnieniach burmistrza oraz krótkiej dyskusji, komisja przy 9 głosach „za” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
2)   Kolejno skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. Jednocześnie 
poinformowała, że w przedstawionym projekcie uchwały dokonuje się uściślenia nazwy zadania, 
dofinansowywanego przez Gminę Nowa Dęba w 2017 r. Dodała, że w podjętej w styczniu  br. 
uchwale nazwa zadania brzmiała: „Budowa deptaka przy drodze powiatowej Nr 1 112 R - droga 
Kolejowa w Chmielowie", a winno być: Budowa deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 
1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap I". 
Komisja bez uwag pozytywnie (9 „za”) zaopiniowała projekt uchwały. 
3)   Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 
2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. Jak poprzednio, poinformowała, że 
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projekt dotyczy zmiany nazwy zadania. W podjętej 26 stycznia br. uchwale nazwa zadania 
brzmiała: „Budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin w pasie drogi Nr 1 117 R relacji 
Tarnowska Wola - Wola Baranowska”, a winno być: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 117 R 
relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 
do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap II”.                                                                                                                                                                                
Komisja bez uwag pozytywnie (9 „za”) zaopiniowała projekt uchwały. 
4)    Kolejno skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 
w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. Poinformowała, że  w podjętej 26 
stycznia br. uchwale nazwa zadania brzmiała: „Budowa zatok postojowych przy drodze 
powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie", a winno być: „Przebudowa zatok 
postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap I". 
Po wyjaśnieniach komisja bez uwag pozytywnie (9 „za”) zaopiniowała projekt uchwały. 
Ad. 4. 
Następnie przewodniczący Krzysztof Sałek przedstawił wniosek radnego Jana Flisa w sprawie 
budowy przejścia dla pieszych w osiedlu Dęba. Radny wyjaśnił, że w związku ze zmianą 
przepisów prawnych, mieszkańcy osiedla Dęba domagają się realizacji zadania inwestycyjnego 
zaplanowanego w projekcie budżetu gminy na 2017 r. w Dz. 600, Rozdz.60011 par.6050 
„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przejścia dla pieszych na DK 9 w 
Osiedlu Dęba”. Jan Flis dodał, że wskutek jego wniosku, środki w wysokości 30.000,- zł. z tego 
zadania zostały przeznaczone na „projekt techniczny oświetlenia chodnika przy ul. ks. 
H.Łagockiego osiedle Olszyna w Nowej Dębie” w Dz.900, Rozdz. 90095, par.6050. Powiedział, 
że sprawa budowy w/wym przejścia jest bardzo pilna i podyktowana zapewnieniem 
bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się po tej drodze.  Wobec powyższego radny 
zwraca się z prośbą o przygotowanie projektu zmiany budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 
2017 rok uwzględniającej wniosek mieszkańców osiedla podjęty podczas ostatniego posiedzenia 
Zarządu Osiedla Dęba. 
Po krótkiej dyskusji wniosek radnego został pozytywnie zaopiniowany przez komisję (9 „za”). 
Burmistrz dodał, że całkowity koszt budowy przejścia może wynieść ok. 50 tys. zł. Dalej 
poinformował komisję na temat pozostałych zadań, które będą realizowane z GGDKiA w 
ramach wspólnych zadań w 2017 r. 
Ad. 5. 
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzone zostały protokoły  
z posiedzeń komisji z 23 stycznia i 23 lutego br., które dostępne są w programie eSesja.  
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokołów.  
Uwag nie zgłoszono, protokoły zostały przyjęte 9 głosami „za”.  
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                       Krzysztof Sałek     
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 
 


