
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 29 maja 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 projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 

Nowa Dęba na 2017 rok. 
4. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji /10 „za”/.  
 
Ad. 3.  
1)  Magdalena Skura zastępca skarbnika gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie 
zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok. W uzasadnieniu poinformowała, że 
w przedłożonym projekcie po stronie dochodowej wprowadzono środki z ARR-dopłata do mleka 
w P-5 w Nowej Dębie. W związku z realizacją zadania „Przebudowa dróg w mieście i gminie 
Nowa Dęba” zakres robót zgłoszonych przez sołtysów i radnych przewyższył środki 
zabezpieczone na ten cel w budżecie Gminy Nowa Dęba na rok 2017. Zmiany w zadaniu 
„Wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej i 
gospodarstwach domowych " dotyczą zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji 
aplikacyjnej, tj. wykonanie studium wykonalności. Środki na w/w zadania zabezpieczono z 
"Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka", gdyż zadanie to będzie 
realizowane przez PGK i M w Nowej Dębie. Decyzja o realizacji zadania przez PGKiM podjęta 
została po ustaleniach, zgodnie z którymi Spółka może być beneficjentem środków z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. W przypadku gdyby Spółka nie uzyskała dotacji z PROW będzie 
realizować to przedsięwzięcie z preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Po wyjaśnieniach burmistrza oraz krótkiej dyskusji, komisja przy 7 głosach „za” i 3 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Burmistrz poinformował o pozytywnej weryfikacji wniosku PGKiM o dofinansowanie 
modernizacji sieci kanalizacyjnej. 
 
Ad. 4. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                     
                       Krzysztof Sałek     
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


