
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 28 września 2017 r. 

 
            Posiedzenie odbyło się w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie.  
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) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego  

pn. " Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, 
Gorzyce, Horyniec Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba", 

2) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba. 
4. 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 upoważnienia do 
zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Rozwój odnawialnych 
źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec Zdrój, Lubaczów, 
Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba". 
W uzasadnieniu poinformowała, że w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację 
projektu parasolowego pn. Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów 
Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba 
dokumentem niezbędnym do podpisania umowy na dofinansowanie jest zabezpieczenie środków 
finansowych na jego realizację. Uchwała ta pozwoli liderowi projektu tj. Gminie Lubaczów na 
podpisanie przedmiotowej umowy i wyłonienie wykonawcy zadania. Dodała, że projekt uchwały 
w tej sprawie przedłożony na posiedzeniu komisji 26 września br. zostaje zastąpiony niniejszym 
projektem. Po wyjaśnieniach, komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
2)   Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Nowa Dęba. 
W ramach objaśnień przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 
Nowa Dęba poinformowała, że dokonano zmiany w WPF po stronie dochodowej i wydatkowej 
w latach 2017 - 2018. 
1. Dochody ogółem zwiększono w 2017 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF (27.04.2017 
o kwotę 964.211,-zł, w tym: 
- dochody bieżące o kwotę 714.703,-zł, w tym z tytułu podatków i opłat 35.361,-zł i z tytułu   
dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 679.342,-zł, 
- dochody majątkowe o kwotę 249.508,-zł, w tym ze sprzedaży majątku - 144.517,-zł oraz z 
tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 104.991,-zł. 
2. Wydatki ogółem zwiększono w 2017 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF o kwotę 
964.211,-zł, w tym: 
- wydatki bieżące o kwotę - 788.754,-zł, 
- wydatki majątkowe o kwotę - 175.457,-zł. 
3. W związku z realizacją projektu pn. " Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: 
Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa 
Dęba", dokonano w 2018 roku zmian zwiększenia plan dochodów jak i wydatków o kwotę 
2.733.317,-zł. Po stronie dochodowej zwiększono dochody bieżące z tytułu wpłat od ludności 
(pozycja WPF podatki i opłaty) o kwotę 1.017.641,-zł, zaś dochody majątkowe z tytułu dotacji 
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oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.715.676,-zł. Po stronie wydatkowej w 
2018 roku zwiększono wydatki majątkowe o wartość całego zadania tj. o kwotę 2.733.317,-zł. 
4. Zarówno kwota przychodów jak i rozchodów budżetu nie uległa zmianie. 
Po wyjaśnieniach skarbnika, komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Ad. 4. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                              
                       Krzysztof Sałek     
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


