
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 28 września 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) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2017 roku, 
3) wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, 
4) wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, 
5) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu miasta i gminy Nowa 

Dęba za pomocą karty płatniczej. 
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 dotacji celowych - rozliczenie funduszu sołeckiego za 2015r. 
Środki przeznaczono na remonty dróg gminnych - zakup kamienia. Wprowadzono środki z ARR 
jako dopłata do mleka dzieci w P-1 w Nowej Dębie. W związku z podpisaniem przez 
Przedszkole Nr 1 umowy z PUP w Tarnobrzegu o sfinansowanie kształcenia ustawicznego 
pracowników i pracodawcy - studia podyplomowe pn. Logopedia szkolna i przedszkolna z 
logorytmiką dla 3 pracowników, do budżetu wprowadzono środki w wysokości 80% kosztów 
projektu, a także 20% udziału własnego pochodzącego z wpłat od pracowników biorących udział 
w projekcie. Ponadto wprowadzono do budżetu środki uzyskane ze sprzedaży drewna i działek 
w sołectwie Cygany i rozdysponowano je po stronie wydatkowej, zgodnie z uchwałą zebrania 
wiejskiego. Następnie Skarbnik wniosła o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały 
polegającej na wprowadzeniu do budżetu środków uzyskanych ze sprzedaży drewna w sołectwie 
Jadachy i rozdysponowaniu ich po stronie wydatkowej zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego. 
Po dodatkowych wyjaśnieniach Skarbnika, komisja bez uwag przy 8 głosach „za” pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
2)   Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości od 2017 roku. 
W uzasadnieniu poinformowała, że przedłożony projekt uchwały nie zakłada wzrostu stawek 
podatku od nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego, a w związku z deflacją w 
niektórych pozycjach uchwały tj. w par.1 w ust.1 pkt 1 i pkt 4 oraz w par.1 ust.2 pkt 3, stawki  
uległy zmniejszeniu. Dodała, że te pozycje nie występują na terenie naszej gminy i są określone 
w maksymalnej wysokości. Radni otrzymali również tabelaryczne zestawienie stawek podatku 
od nieruchomości za lata 2012 - 2017 według Ministerstwa Finansów i uchwał Rady Miejskiej. 
Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem uchwały; 
Tomasz Gazda zaproponował obniżenie stawki podatku w par.1 pkt.2), lit.b) związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej. W uzasadnieniu powiedział, że obniżenie stawki 
byłoby wyjściem naprzeciw tej grupie. 
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Skarbnik powiedziała, że obniżenie stawki  podatku będzie się wiązało z dokonaniem korekty 
projektu budżetu na przyszły rok. Ponadto skutkiem obniżenia stawki będzie obniżenie 
subwencji dla gminy, co w rezultacie przełoży się na zmniejszenie środków na zadania 
inwestycyjne. 
Leszek Mirowski dodał, że takie decyzje mają wpływ na punktację przy ocenie wniosków o 
środki unijne. 
Roman Puzio opowiedział się za utrzymaniem przedstawionych przez burmistrza propozycji 
stawek. Jan Flis również poparł przedstawione w projekcie uchwały stawki. 
Krzysztof Sałek powiedział, że gmina działa na rzecz stwarzania lepszych warunków dla 
inwestowania między innymi poprzez poprawę infrastruktury technicznej. 
Po dyskusji, komisja przy 8 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
3)     Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek 
rolny oraz wzoru informacji o gruntach. Poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o 
podatku rolnym, projekt uchwały zawiera propozycję aktualizacji obecnie obowiązujących 
informacji i deklaracji poprzez uaktualnienie podstaw prawnych oraz dostosowanie ich do 
aktualnych wzorów zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów. 
Pytań nie było, komisja przy 8 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
4)    Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wzoru deklaracji na podatek 
leśny oraz wzoru informacji o lasach. W uzasadnieniu analogicznym jak w poprzedniej uchwale 
poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku leśnym projekt uchwały zawiera 
propozycję aktualizacji obecnie obowiązujących informacji i deklaracji, poprzez uaktualnienie 
podstaw prawnych oraz dostosowanie ich do aktualnych wzorów zaproponowanych przez 
Ministerstwo Finansów. 
Komisja przy 8 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
5)    Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków 
stanowiących dochód budżetu miasta i gminy Nowa Dęba za pomocą karty płatniczej. 
Następnie poinformowała, że  zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, rada gminy w 
drodze uchwały może dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochód budżetu gminy za 
pomocą innego instrumentu płatniczego. Powiedziała, że takim instrumentem płatniczym jest  
powszechnie stosowana karta płatnicza. W UMiG Nowa Dęba jest możliwość dokonywania 
wpłat należności budżetowych w tym podatków w kasie urzędu, która jest przystosowana do 
dokonywania wpłat nie tylko gotówką, ale również kartą płatniczą. Dodała, że na chwilę obecną 
urząd przystąpił do pilotażowego programu realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju w 
ramach którego otrzymany terminal płatniczy jest bezpłatny, a w czasie trwania pilotażu gmina 
nie ponosi kosztów prowizji za dokonywane wpłaty. Pilotaż trwa do 31 grudnia 2016 roku. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (8 głosów „za”). 
Ad. 4. 
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia 
komisji w dniu 12 września 2016 r. 
Uwag nie zgłoszono, protokół został przyjęty jednogłośnie 8 „za”. 
 
Marian Tomczyk zwracając się do burmistrza wniósł o wystąpienie do PGKiM w sprawie 
wykonania oprysków wierzby energetycznej z powodu pojawienia się nadmiernej ilości 
chrząszczy. 
  
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                       Krzysztof Sałek     
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


