PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 29 sierpnia 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) udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Nowa Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze
2016 r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6. 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 w sprawie zmian w budżecie
miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok. Uzasadniając projekt poinformowała, że po stronie
dochodowej wprowadzono środki z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na
dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz
gabinetów stomatologicznych w szkołach, po 5.000,-zł na każdą szkołę oraz na dofinansowanie
szkół w zakresie pomocy dydaktycznych celem podnoszenia jakości udzielanej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych (6 placówek). Ponadto wprowadzono
środki z ARR jako dopłata do mleka dzieci w P-5, a także środki uzyskane od ubezpieczyciela w
ZPO. W związku z realizacją wypłat świadczeń wychowawczych związanych z realizacją
programu rządowego 500 +, są przypadki zwrotu przyznanych świadczeń wraz z należnymi
odsetkami. W 2016 r. zwrot świadczeń stanowi zmniejszenie wydatków, zaś odsetki są
odprowadzane do budżetu państwa. Kwota tych odsetek zaplanowana została zarówno w
dochodach jak i wydatkach. W związku z rozliczeniem projektu współfinansowanego ze
środków UE związanego z realizacją zadania „Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta
Nowa Dęba", wprowadzono część środków na zabezpieczenie zapisów księgowych związanych
ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami. Wprowadzono środki od ubezpieczyciela za uszkodzoną
lampę przy rondzie. Zabezpieczono również środki na realizację zadania związanego z
remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych przy współfinansowaniu ze środków Urzędu
Marszałkowskiego - 43.000,-zł. Środki zabezpieczono z oszczędności na wykonanie kruszenia
gruzu zgromadzonego na placu po byłym przedszkolu. W ramach budżetu Zespołu Szkół w
Jadachach wydzielono środki na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu przy Zespole
Szkół w Jadachach" - wykonanie projektu.
Po dodatkowych wyjaśnieniach Skarbnika, komisja bez uwag przy 9 głosach „za” pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
2) Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy
finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.
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W uzasadnieniu poinformowała, że w związku z kontynuacją przez Powiat Tarnobrzeski w 2017
roku zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127 R ulica Kościuszki w Nowej Dębie
0+000 - 0+510", oraz złożonym wnioskiem o partycypację Gminy Nowa Dęba w kosztach jego
realizacji oraz zgodnie z przyjętymi założeniami realizacji zadań powiatowych na terenie gminy,
burmistrz wnosi o udzielenie powiatowi dotacji w kwocie 400.000,-zł. Stanowi to 50% udziału
własnego powiatu w realizacji zadania. O pozostałą kwotę Powiat składa wniosek o dotację w
ramach tzw. "schetynówek". Zadanie będzie realizowane na odcinku od ronda na DK Nr 9 do
Bystrzyka. Zostanie m.in. wykonane rondo na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Krasickiego i
Kwiatkowskiego, położona nowa nawierzchnia, wybudowany ciąg pieszo – rowerowy oraz
parkingi w okolicach hali targowej w Nowej Dębie.
Burmistrz wyjaśnił przyczyny wzrostu kosztów inwestycji w części „miejskiej” zadania.
W związku z zapytaniami radnych z Chmielowa w sprawie realizacji wspólnie z Powiatem
zadań na chodnikach przy drogach powiatowych w tym sołectwie, burmistrz udzielił również
informacji w sprawie ustaleń konwentu władz samorządowych z terenu powiatu w tej sprawie.
Po wyjaśnieniach, komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad. 4.
Informację Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Nowa Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku przedstawiła
Skarbnik Gminy. Powiedziała, że sprawozdanie zawarte jest w Zarządzeniu Nr 349/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia
Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa
Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku. Ponadto łącznie ze
sprawozdaniem przedłożone zostały informacje o wykonaniu planów finansowych jednostek
budżetowych tj. MG OPS, ŚDS, SOSiR oraz placówek oświatowych obsługiwanych przez
BOJS. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie pozytywnie zaopiniowała informację
Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku. Skarbnik dokonała
analizy realizacji dochodów oraz wydatków budżetowych za I półrocze. Dodała, że na
31.08.2016 stan zadłużenia gminy wynosi 16.967.528,40 zł.
Następnie burmistrz przedstawił szczegółową informację na temat realizacji wydatków
majątkowych oraz udzielał odpowiedzi na zapytania dot. realizacji inwestycji gminnych.
Wyjaśnił powody udzielenia ulgi w płatności podatku dla spółdzielni inwalidów w Nowej Dębie,
która znalazła się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W. Ordon poinformował w sprawie
rozliczenia modernizacji plant i zwrotu ~300 tys. do Urzędu Marszałkowskiego.
Po udzieleniu wyjaśnień informacja przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za I
półrocze 2016 r. została przyjęta przez komisję (9 „za”).
Ad. 5.
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia
komisji w dniu 7 lipca 2016 r.
Radna M.Chmielowiec zgłosiła, że w programie eSesja otwiera się tylko 1. strona protokołu, w
związku z czym przewodniczący powiedział, że protokół zostanie przyjęty na następnym
posiedzeniu.
Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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