PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 28 lipca 2015 r.
Posiedzenie odbyło się w sali narad 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 wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek
posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy
Nowa Dęba na 2015 rok.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków
komisji / 8 „za”/.
Ad. 3.
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia
komisji w dniu 23 czerwca 2015 r. który dostępny jest w programie eSesja. Następnie zwrócił
się do członków z zapytaniem czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było. Protokół został
przyjęty w głosowaniu przy 7 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”.
Ad. 4.
Krzysztof Sałek udzielił głosu z-cy Skarbnika Gminy, która przedstawiła projekt uchwały RM
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok.
W uzasadnieniu poinformowała, że projekcie uchwały dokonuje się zmian zarówno po stronie
dochodowej jak i wydatkowej budżetu.
Po stronie dochodowej wprowadzono:
 środki z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do
stołówki szkolnej w ZPO,
 dochody MGOPS uzyskane z odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu Gminy Nowa
Dęba w domach pomocy,
 dochody uzyskane przez MGOPS z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych
(wypłaconych ze środków dotacji budżetu państwa) i rozdysponowano je po stronie
wydatkowej, jako zwrot dotacji do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
 dochody UMiG uzyskane z tytułu zwrotu zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych
(wypłaconych ze środków dotacji budżetu państwa) i rozdysponowano je po stronie
wydatkowej, jako zwrot dotacji do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
Po stronie wydatkowej dokonano korekty zapisów zwrotu dotacji z wydatków bieżących na
wydatek majątkowy (z par.2910 na par.6660).
Po udzieleniu odpowiedzi na zapytania radnych, komisja przy 8 głosach „za” pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
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Ad. 4.
Stanisław Skimina zapytał, czy istnieje możliwość sprzedaży działek budowlanych w
Chmielowie na preferencyjnych zasadach.
Radny zapytał również o możliwość pozyskania materiału z kruszarki na remonty dróg w
Chmielowie.
Odpowiedzi udzielił burmistrz, poinformował również o kolejności robót na drogach.
Jan Flis zwrócił się w sprawie przygotowania do sprzedaży terenów zielonych przy ulicach
Sosnowej i Sienkiewicza w osiedlu Dęba.
Zgłosił również, aby zając się sprawą hałdy odpadów przy ulicy Ogrodowej.
Roman Puzio zwrócił się z zapytaniem dotyczącym terenów przy ulicy Leśnej, które miały
być przeznaczone pod budownictwo.
Burmistrz odpowiedział, że prezes firmy BEGG przedstawił koncepcję zabudowy, urząd
podejmuje działania w sprawie zbycia terenu oraz przygotowania decyzji o warunkach
zabudowy terenu.
Krzysztof Sałek zabrał głos w sprawie zabytkowej kapliczki w Rozalinie, która została
uszkodzona poprzez uderzenie pioruna. Zwrócił się o założenie instalacji odgromowej oraz
Uregulowanie sprawy własności gruntu pod kapliczką.
Burmistrz odpowiedział, że zlecił oszacowanie najpilniejszych prac remontowych. Przyznał,
że nie jest to tere gminy w związku z czym nie można na nim inwestować, niemniej podejmie
działania w kierunku jego przejęcia, a następnie przekazania.
Marian Tomczyk zgłosił sprawę wycinki drzew przy drodze powiatowej Cygany-Chmielów.
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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