PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Rolnictwa Melioracji i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 28 czerwca 2016 r.
Posiedzenie odbyło się w sali Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie obydwu 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. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
1) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
2) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości,
3) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
4) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok,
5) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Gminie
Majdan Królewski.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu jednogłośnie bez uwag przyjęty
przez członków komisji.
Ad. 3.
1) Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały RM w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Poinformowała, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, koniecznym także stało się przygotowanie nowych uchwał, ponieważ poprzednie
tracą moc w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. z dniem 1 sierpnia 2016
roku. Dodała, że przedłożony projekt uwzględnia nowe regulacje dotyczące płatności, które
dokonywane są „z dołu” bądź „z góry”. W pozostałej części uchwała nie uległa zmianie.
Po wyjaśnieniach, obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (10 „za”).
2) Kolejno Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania
deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Uzasadniając projekt powiedziała, że w związku ze
zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koniecznym stało się
przygotowanie nowej uchwały, ponieważ poprzednia traci moc 1 sierpnia 2016 r. Powiedziała,
że w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji, w deklaracjach GOK 1 i
GOK 2 doprecyzowano wnoszenie płatności z góry bądź z dołu, a także zgodnie z nowymi
regulacjami dokonano stosownych zapisów w deklaracjach. W pozostałej części uchwała nie
uległa zmianie. Po przedstawieniu uzasadnienia, obie komisje pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały, 10 głosów „za”.
3) Kierownik ref. Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso. Nadmieniła, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koniecznym stało się dostosowanie podstawy
prawnej do obowiązujących przepisów. Wykaz inkasentów pozostaje bez zmian.
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Po wyjaśnieniach, komisja budżetowa bez uwag przy 8 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
4) Burmistrz Wiesław Ordon przedstawił projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie
miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok.
Poinformował, że w przedłożonym projekcie uchwały zmieniającej budżet, dokonuje się zmian
zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu. Środki wprowadzone do budżetu
wprowadza się na wydatki w tym:
- "Przebudowa korytarzy w budynku UMiG wraz z instalacjami" dot. I i II piętra,
- "Przebudowa dróg w mieście i gminie Nowa Dęba - wykonanie projektu modernizacji ul.
Drozdowskiej",
- zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami (dot. rewitalizacji Zalewu w Nowej Dębie).
Ponadto w uchwale dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej udzielonej dotacji w formie
pomocy finansowej dla Gminy Głogów Małopolski, przenosząc wydatki pomiędzy działami i
rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Powiedział, że ze względów prawnych nie można
zrealizować wydatków związanych z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Majdan
Królewski w związku z tym, że planowane zadanie jest realizowane w pasie drogi powiatowej
należącej do kompetencji powiatu, w związku z czym środki przeznacza się na wydatki
inwestycyjne w urzędzie związane z przebudową korytarzy. Ponadto dokonuje się korekty
zapisu planowanych dochodów z czynszów mieszkaniowych, które pierwotnie były wykazane
w par.9070, a winny być w par. 0750. Pytań nie było.
Po udzieleniu wyjaśnień, komisja pozytywnie ( 8 „za”) zaopiniowała projekt uchwały.
5)
Kolejno Burmistrz przedstawił projekt uchwały RM uchylającej uchwałę w sprawie
udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Gminie Majdan Królewski.
Następnie poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Uchwałą z
14.06.2016 r. wszczęła postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr
XX/187/2016 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia w
2016 roku pomocy finansowej Gminie Majdan Królewski, w związku ze stwierdzeniem, że
gmina nie może przekazać środków innej gminie na zadanie, które należy do kompetencji
powiatu. Po dodatkowych wyjaśnieniach burmistrza komisja bez uwag przy 8 głosach „za”
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad. 4.
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia
komisji w dniu 30 maja 2016 r, który dostępny jest w programie eSesja.
Uwag nie zgłoszono, protokół został przyjęty jednogłośnie 8 „za”.
Ad. 5.
W związku z wnioskiem przewodniczącego komisji w dniu 7 lipca br. odbędzie się posiedzenie
komisji wraz z Zarządem PGKiM w Nowej Dębie w sprawie przygotowania projektu
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych
oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba” oraz założeń do Studium
Wykonalności planów taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba, wraz z wieloletnią prognozą dopłat
przez Gminę do wymienionych powyżej taryf określonych przez Spółkę.
Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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