
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 28 września 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. Wydanie opinii do projektów uchwał RM w sprawach: 

1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok, 
2) opłaty targowej, 
3) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego 

pn."Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Nowej Dębie", 
4) przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie 

przejścia dla pieszych przez drogę krajową Nr 9. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
5. Wolne wnioski. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji / 7 „za”/.  
Ad. 3. 
1)   Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła  projekt uchwały RM w sprawie zmian 
w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok. Następnie poinformowała, że w 
przedłożonym projekcie uchwały zmieniającej budżet dokonuje się zmian zarówno po jego 
stronie dochodowej jak i wydatkowej, po czym szczegółowo objaśniła proponowane zmiany 
oraz dodała, że po stronie wydatkowej zaplanowano do projektowania dwa nowe zadania 
inwestycyjne tj. wykonanie projektu budowy przejazdu kolejowego na linii kolejowej Nr 65 
LHS - w ciągu drogi gminnej Pszenna w osiedlu Poręby Dębskie, a także wykonanie 
dokumentacji w zakresie rewitalizacji miasta i gminy Nowa Dęba. Dodała, że w ramach 
uzyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 z zakresu rewitalizacji niezbędne jest opracowanie Lokalnego Programu 
Rewitalizacji. Wykonanie LPR będzie stanowić dokument zawierający wszystkie 
najważniejsze obszary z terenu gminy wymagające wsparcia – zarówno inwestycyjne jak i 
społeczne. Zadanie to zostanie zlecone firmie zewnętrznej która wykona analizę potrzeb 
mieszkańców gminy, aby we właściwy sposób określić obszary potrzebujące wsparcia 
finansowego i społecznego. Burmistrz Wiesław Ordon udzielił szerszych informacji na temat 
rewitalizacji miasta  w świetle nowych przepisów prawnych. Wyjaśnił także sprawy dotyczące 
aktualnie realizowanego systemu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i potrzebie zwiększenia 
środków budżetowych na ten cel. Po udzieleniu wyjaśnień projekt uchwały przy 9 głosach „za” 
został zaopiniowany pozytywnie. 
2)     Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie opłaty targowej. 
W uzasadnieniu poinformowała, że zmiana w przedstawionym projekcie uchwały o opłacie 
targowej  w stosunku do uchwały podjętej na sierpniowej sesji Rady Miejskiej polega na 
wykreśleniu w par. 2 w pkt 4 słowa „wynagrodzenia". Celem proponowanej zmiany jest 
zachowanie przejrzystości zapisów uchwały. 
Po wyjaśnieniach projekt uchwały przy 8 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” został 
zaopiniowany pozytywnie przez komisję. 
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3)   Kolejno Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie upoważnienia do 
zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa kompleksu 
lekkoatletycznego w Nowej Dębie". Poinformowała, że w ramach zadania zostanie wykonana 
przebudowa istniejącego stadionu uwzględniająca potrzeby sekcji lekkoatletycznej. Projekt  
zostanie dofinansowany w 50% ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a następnie 
szczegółowo poinformowała na temat wykonania poszczególnych elementów kompleksu. 
Przetarg na wybór wykonawcy zostanie ogłoszony w roku bieżącym po podpisaniu umowy na 
dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej poprzez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki z zastrzeżeniem, iż pierwsze płatności częściowe mogą być dokonane w 
roku 2016. Dodała, że Gmina uzyskała uzgodnienie projektu z Polskim Związkiem 
Lekkoatletyki co pozwoli na uzyskanie certyfikatu pozwalającego na organizowanie zawodów 
lekkoatletycznych. Wiesław Ordon dodał, że jeśli przepisy pozwolą, to część zadania zostanie 
wpisane do programu rewitalizacji. Dalej poinformował o innych możliwościach pozyskania 
środków pozabudżetowych  
Marzena Chmielowiec zapytała, czy te wydatki wpłyną na bieg spraw związanych z budową 
przedszkola w Chmielowie. Burmistrz odpowiedział, że działając zgodnie z harmonogramem 
realizacji nie widzi zagrożenia budowy przedszkola. 
Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień przez Skarbnika Gminy komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
4) Następnie Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przejścia dla pieszych przez drogę 
krajową Nr 9. Uzasadniając projekt poinformowała, że w związku z dużym natężeniem ruchu 
drogowego jest to miejsce niebezpieczne dla pieszych, wobec czego zarówno Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie jak i Gmina Nowa Dęba uznając 
zasadność wyznaczenia przejścia w tym miejscu, gotowe są wspólnej realizacji tego zadania. 
Dodała, iż koniecznym jest zawarcie porozumienia określającego podział rzeczowy robót 
przypadających na poszczególne strony porozumienia. Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień 
przez burmistrza, komisja jednogłośnie ( 8 „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Ad. 4. 
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia 
komisji w dniu 26 sierpnia 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. 5. 
W wolnych wnioskach Stanisław Skimina zwrócił się do burmistrza o rozważenie możliwości 
Wprowadzenia bonifikaty przy zakupie działek pod budownictwo w Sadzie w Chmielowie. 
Dodał, że z powodu wysokich cen nastąpił zastój w sprzedaży działek, a wprowadzenie 
ożywiłoby ich sprzedaż. 
W następnej sprawie radny zwrócił się do burmistrza o poparcie w starostwie powiatowym 
inicjatywy mieszkańców budowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Chmielowie. 
W związku z zapytaniem Marzeny Chmielowiec burmistrz udzielił informacji na temat 
stosowanego w gminie systemu świecenia oświetlenia ulicznego. 
Marian Tomczyk zwrócił ponownie uwagę na problem wałęsających się psów na terenie 
sołectw. 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                       Krzysztof Sałek     
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


