
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

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

 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.  
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) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok, 
2) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 
5. 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 zmian w budżecie 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok. Poinformowała, że po stronie dochodowej 
wprowadzone zostały środki z rezerwy subwencji oświatowej i rozdysponowano je na braki w 
wynagrodzeniach placówek oświatowych. Wprowadzone zostały dochody wypracowane przez 
jednostki oświatowe, które zostały rozdysponowane po stronie wydatkowej w tych jednostkach. 
Wyższe wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczono na realizację 
systemu , w tym środki dla Stalowej Woli 6.826,- zł. 
W związku ze zmianami w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania 
narkomani dokonano stosownych zmian po stronie wydatkowej budżetu. 
Po wyjaśnieniach skarbnika, komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
2)   Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
W uzasadnieniu poinformowała, że zadania wymienione w planie finansowym wydatków 
niewygasających, dotyczą niżej wymienionych zadań, które aktualnie są w trakcie realizacji; 
1.  Zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów 
Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” – 
pierwotny termin wykonania umowy z dnia 27.09.2017 r. pomiędzy wyżej wymienionymi 
gminami, a Podkarpackim Stowarzyszeniem „EKO-KARPATIA” na przygotowanie i skuteczne 
przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych na realizację i nadzór 
inwestorski to koniec 2017 r. W związku z koniecznością uwzględnienia wszystkich formalnych 
i merytorycznych wymagań, jak również długotrwała procedura przetargowa, w związku z 
wymogiem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przewiduje zakończenie 
procedury i podpisanie umowy z wykonawcą na przełomie I i II kwartału 2018 r. 
2.  Zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na remont schodów, 
tarasu oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy Samorządowym Ośrodku Kultury w 
Nowej Dębie - umowa z wykonawcą z dnia 2 października 2017 r. na kwotę 6.642,-zł 
przewiduje wykonanie projektu do końca 2017 r. Z uwagi na przedłużającą się ocenę techniczną 
istniejącej konstrukcji schodów i tarasu SOK, która jest niezbędna do wyboru optymalnej 
technologii remontu, burmistrz wnioskuje o przedłużenie terminu do końca kwietnia 2018 r. 
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3. Zadania inwestycyjne związane z dobudową oświetlenia ulicznego w Alfredówce i 
wykonaniem projektu technicznego dobudowy oświetlenia ulicznego ulicy Borowej w Nowej 
Dębie.  W związku ze zmianą przepisów, obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie decyzji o 
lokalizacji celu publicznego pomimo, iż zakres i rodzaj robót nie wymaga pozwolenia na 
budowę, a jedynie zgłoszenia do Starostwa. Wcześniej decyzja nie była w takich przypadkach 
wymagana, stąd nastąpiło wydłużenie terminu realizacji zadań. 
W związku z zapytaniem Stanisława Skiminy, burmistrz udzielił informacji na temat wysokości 
opłat za instalacje fotowoltaiczne oraz terminu rozpoczęcia prac związanych z 
termomodernizacją SP w Chmielowie. Powiedział, że w tej sprawie oczekuje na decyzję 
marszałka województwa podkarpackiego o przedłużeniu terminu realizacji projektu. 
Po wyjaśnieniach komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Ad. 4. 
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzone zostały protokoły z poprzednich 
posiedzeń komisji w dniach 28 listopada i 7 grudnia 2017 r. Następnie zapytał, czy są uwagi do 
protokołów. Uwag nie zgłoszono. 
Protokół z 28.11.2017 r. został przyjęty przy 9 głosach „za”, protokół z 7.12.2017 został przyjęty 
przy 9 głosach „za”. 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                       Krzysztof Sałek     
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 
 
 
 
 


