
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 30 marca 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) zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 
4. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji /10 „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. W uzasadnieniu poinformowała, że w przedłożonym 
projekcie oprócz zatwierdzonych już przez komisję zmian budżetu na posiedzeniu 28 marca br. 
wprowadzono środki jako rozliczenia z lat ubiegłych w MG OPS, ponadto w związku z podjętą 
uchwałą sołectwa Tarnowska Wola dokonuje się zmiany przeznaczenia środków w ramach 
Funduszu Sołeckiego, a także projekcie uchwały zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 25.000,-
zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł 
energii w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych", równocześnie 
dokonując zmiany klasyfikacji budżetowej.  
Po wyjaśnieniach skarbnika oraz krótkiej dyskusji, komisja przy 10 głosach „za” pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
2)   Kolejno skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 
W związku z przekazaną przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie informacją 
dotyczącą nazwy zadania, w podjętej 26 stycznia br. uchwale treść § 1 brzmiała: „Przekazuje się 
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w 2017 r. środki finansowe z budżetu gminy 
Nowa Dęba do wysokości 162.793,- jednak nie więcej niż 50% faktycznie poniesionych kosztów 
realizacji II etapu remontu generalnego siedziby jednostki Policji w Nowej Dębie", a winno być 
„Przekazuje się dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w 2017 r. środki finansowe z 
budżetu gminy Nowa Dęba do wysokości 162.793,- jednak nie więcej niż 50% faktycznie 
poniesionych kosztów realizacji remontu generalnego siedziby jednostki Policji w Nowej 
Dębie". Po wyjaśnieniach, komisja bez uwag pozytywnie (10 „za”) zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Ad. 4. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                       Krzysztof Sałek     
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


