PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 30 marca 2016 r.
Posiedzenie odbyło się w sali narad 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 wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek
posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku.
3. Wydanie opinii do projektów uchwał RM w sprawach:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania,
2) zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowej Dębie,
3) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok oraz zmieniająca
uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2016 rok,
4) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowa Dęba,
5) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Nowej Dębie”,
6) udzielenia pomocy finansowej Miastu Tarnobrzeg,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz
odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków
obydwu komisji.
Ad. 3,
1) Renata Bal Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych przedstawiła projekt
uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania. W uzasadnieniu poinformowała, że proponowane w projekcie rozwiązanie
powoduje zwiększenie wydatków na rzecz niepublicznego przedszkola „Krasnal” w Nowej
Dębie. Dodała, że na realizację tej uchwały winny wystarczyć środki założone w tegorocznym
budżecie gminy. Może zajść również sytuacja, że zwiększenie liczby dzieci w stosunku do
planowanych przez prowadzącego przedszkole może wymagać w przyszłości zmian w
budżecie, celem zabezpieczenia realizacji zapisów określonych uchwałą. Projekt uchwały
ukierunkowany jest na teraźniejszość, ale także na przyszłość w związku z tym, że na gminy
nałożony został obowiązek zapewnienia miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci od 3 do
6 roku życia od 1 września 2017 r.
Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję i zapytał prezesa spółki Begg Pawła Grzędę w
sprawie wysokości bonifikat stosowanych w przedszkolu niepublicznym oraz ulg
wynikających z KDR.
Paweł Grzęda poinformował, że średnia miesięczna odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu
„K” wynosi ok. 182,-zł.
Marzena Chmielowiec zapytała, czy z dniem przyjęcia przez RM nowej uchwały zmniejszona
zostanie wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, co radna uważa za słuszne.
Paweł Grzęda odparł, że odpowiedzi udzieli po przeliczeniu i podsumowaniu roku
budżetowego. Powiedział również, że dotacja w wysokości 85% jest to kompromis wynikający
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z tegorocznych możliwości budżetowych, przy czym dodał, że w ustawie jest mowa o 100%.
Przyjęcie takiej wysokości wpłynęłoby na zrównanie opłat z opłatami jakie obowiązują w
przedszkolach publicznych.
Przewodniczący Wojciech Serafin zapytał w kwestii kontrolowania przez gminę wydatkowania
i rozliczania środków z dotacji.
Burmistrz Wiesław Ordon odpowiedział, że taka kontrola została już przeprowadzona przez
audytora wewnętrznego UMiG, dodał też, że w planie tegorocznych kontroli jest przewidziana
ponowna kontrola w tym zakresie.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że niepublicznym przedszkolom przysługuje zgodnie z przepisami
dotacja na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej
gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na
jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za
wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. W przypadku braku na terenie gminy
przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące
ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. Gmina udziela
dotacji na wniosek podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole na okres jednego roku
budżetowego. Dodała też, że w kwestii rozliczenia dotacji pomiędzy spółką Begg a gminą
toczy się sprawa w sądzie, gdyż nie ma w tym względzie jednoznacznej wykładni prawnej.
Organ nadzoru finansowego jakim jest RIO w Rzeszowie nie stwierdziła w tej sprawie
nieprawidłowości ze strony gminy.
Krzysztof Sałek wniósł o zmianę w projekcie uchwały poprzez wykreślenie w § 1 ppkt. 2) 90%
począwszy od 1 stycznia 2017 r. Powiedział, że oczekuje zakończenia sporów i znalezienia
kompromisu w sprawie. Proponuje utrzymać zapis dot. udzielenia dotacji w wysokości 85%
począwszy od 1 kwietnia 2016 r. Uważa za właściwe odstąpienie od ustaleń dotyczących
przyszłego roku do zakończenia toczących się spraw.
Janina Lubera uważa, że zapis dotyczący wysokości dotacji w 2017 będzie miał wpływ na
nabór dzieci do tej placówki i opowiedziała się za pozostawieniem projektu uchwały w nie
zmienionej wersji.
Marzena Chmielowiec także opowiedziała się za pozostawieniem przedstawionych propozycji
bez zmian.
Paweł Grzęda powiedział, że przedstawiony radzie projekt jest wynikiem kompromisu i nie
rozumie wniosku radnego. Powiedział, że pozostawienie projektu bez zmian pozwoli ustalić
plan finansowy dla placówki na 2017 rok.
Wiesław Ordon zapytał prezesa Grzędę, czy przyjęcie projektu uchwały w niezmienionej
wersji spowoduje wycofanie wniosku z sądu przez spółkę Begg ? Paweł Grzęda odpowiedział,
że jeśli zadeklarowana w projekcie uchwały dotacja w wys. 90% będzie obowiązywała w
przyszłym roku, to wycofa wniosek.
Wobec złożonej przez prezesa Pawła Grzędę deklaracji, Krzysztof Sałek wycofał swój
wniosek. Na tym dyskusja nad projektem uchwały została zamknięta.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawione projekt uchwały, w wyniku którego
przy 8 głosach „za” i 2 „przeciw” obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Tomasz Dziemianko zaproponował, aby komisja oświaty odwiedziła przedszkole „Krasnal”.
Stanisław Skimina odparł, że jak będzie takie zaproszenie, to komisja chętnie skorzysta.
2)
Krystian Rzemień dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury przedstawił projekt
uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowej Dębie.
Uzasadniając projekt poinformował o dotychczasowych działaniach w kierunku utworzenia
szkoły. Działania te pozwoliły na określenie możliwości utworzenia przez samorząd Szkoły
Muzycznej oraz podjęcia koniecznych dalszych działań. Odbyły się również spotkania z
organami prowadzącymi tego typu placówki samorządowe celem zapoznania się z
przygotowaniem podstaw budżetu pod działalność szkoły. We wszystkich placówkach
oświatowych Gminy została przeprowadzona ankieta w zakresie zainteresowania
uczęszczaniem dzieci do szkoły muzycznej. Po analizie wyników ankiet, rodzice 493 dzieci
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wyrazili chęć ich posłania do szkoły. Liczba ta stanowi niemal 30% wszystkich uczniów szkół i
dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie. Planowana SM, byłaby szkołą o pełnych
uprawnieniach szkoły publicznej, z idącą za każdym uczniem subwencją oświatową i
całkowicie bezpłatna dla uczniów. Nauczanie prowadziliby pedagodzy posiadający
wykształcenie zgodne z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęcia
obejmowałyby lekcje indywidualne nauki gry na wybranych instrumentach oraz lekcje
grupowe np. rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zespół instrumentalny, chór,
orkiestra, które byłyby realizowane w grupach. Placówka mogłaby początkowo funkcjonować
w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie z zastrzeżeniem, że samorząd
przeznaczy na działalność Szkoły w przyszłych latach pomieszczenia w innym budynku,
dającym większe możliwości lokalowe. Planowany termin rozpoczęcia kształcenia to wrzesień
2016 r.
Podczas dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
Marzena Chmielowiec powiedziała, że nie jest przekonana co do sposobu subwencjonowania
szkoły, gdyż inne zasady obowiązują w szkołach muzycznych I stopnia i szkołach muzycznych
samorządowych i zwróciła się do R. Bal z zapytaniem dotyczącym finansowania tego typu
placówek.
Dyrektor BOJS powiedziała, że przepisy ustawy o syst. ośw. stanowią, że jednostki samorządu
terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły artystyczne, których prowadzenie nie należy
do ich zadań własnych. Dalej poinformowała, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, uczniowie szkół muzycznych I stopnia są
przeliczani według wagi, która wynosi 1,01 na jednego ucznia szkoły muzycznej I stopnia i
wagi 2 na jednego ucznia szkoły muzycznej ogólnokształcącej. Jednakże na dzień dzisiejszy
nie posiada szczegółowych informacji w tej sprawie.
Burmistrz zwracając się do radnych zapytał, czy samorząd jest w stanie utworzyć tę placówkę i
zaryzykować wyłożenie środków budżetowych na pierwsze 4 miesiące jej funkcjonowania.
Powiedział, że nie ma pewności w kwestii uzyskania zgody na jej prowadzenie od Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadzenie szkoły może również wpłynąć na
zmniejszenie wkładu finansowego gminy w oświatę.
Dalej M. Chmielowiec zapytała o obsadzenie stanowiska dyrektora szkoły, na co burmistrz
odpowiedział, że jest za wcześnie na pytania o dyrektora i personel szkoły.
Tomasz Gazda uważa, że jest to dobra inicjatywa i warto podjąć próbę jej utworzenia.
Tomasz Dziemianko powiedział, że po dopracowaniu kwestii formalno-prawnych opowiada się
za utworzeniem szkoły. Krzysztof Sałek powiedział, że w celu rozwiania wątpliwości w
szczególności dotyczących wysokości subwencji, komisja powinna otrzymać potwierdzone
informacje w sprawie utworzenia i funkcjonowania placówki.
Janina Lubera zwróciła uwagę, że dyrektor Rzemień pierwszą informację w tej sprawie
przedstawił w listopadzie 2015, następnie podczas wyjazdu do Niwisk w marcu br. i do dnia
dzisiejszego brak jest konkretnej wiedzy dla komisji, co nie ułatwia podejmowania decyzji w
tak ważnej sprawie. Innych głosów nie było.
W wyniku głosowania obie komisja przy 11 głosach „za” pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowej Dębie.
3)
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta
i gminy Nowa Dęba na 2016 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na
2016 rok. W uzasadnieniu poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały, dokonuje się
zmian zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu, a następnie szczegółowo
objaśniła proponowane zmiany, które dotyczą między innymi wprowadzenia do budżetu
dodatkowych środków w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej, środków uzyskane z
ARR w Rzeszowie oraz środków z rozliczenia lat ubiegłych. Ponadto wprowadzono środki z
uzyskanej kary za nieterminowe wykonanie usługi projektowej, które przeznacza się na nowe
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zadanie inwestycyjne związane z przebudową pomieszczeń w P -5 na potrzeby nowego
oddziału przedszkolnego. Rozdysponowano tzw. wolne środki w kwocie 357.318,-zł
W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, zwiększono przychody budżetu o
kwotę 357.318,-zł. Po dokonanych zmianach dochody są wyższe nad wydatkami o kwotę
298.552,-zł. Skarbnik dodała, że Powyższe zmiany są uwzględnione w WPF Gminy Nowa
Dęba. Pytań nie było. Komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
4)
Skarbnik Gminy A. Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej
prognozy finansowej gminy Nowa Dęba.
Następnie w ramach objaśnienia przyjętych wartości do zmiany WPF poinformowała, że w
uchwale dokonano zmiany zarówno po stronie dochodowej, wydatkowej jak i przychodowej.
1. Dochody ogółem, w tym dochody bieżące zwiększono w 2016 roku w stosunku do
pierwotnego WPF o kwotę 7.318.815,-zł.
2. W 2017 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 13.275.637,-zł.
3. W latach 2018 - 2025 zwiększono dochody po 10.000.000,-zł w każdym roku związane z
realizacją programu "500 plus".
4. Wydatki ogółem zwiększono w 2016 roku w stosunku do pierwotnego WPF o kwotę
7.676.133,-zł.
5. W 2017 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 13.275.637,-zł.
6. W latach 2018 - 2025 ogółem zwiększono wydatki o 10.000.000,-zł w tym 7.000.000,-zł
wydatki bieżące, zaś 3.000.000,-zł, wydatki majątkowe (podobnie jak w 2017 roku).
7. Przychody budżetu wzrosły w 2016 r. o kwotę wprowadzonych wolnych środków tj. kwotę
357.318,-zł. W związku z powyższym kwota nadwyżki dochodów nad wydatkami wynosi
298.552,-zł.
8. Nie uległa zmianie kwota rozchodów budżetu.
Skarbnik udzieliła szczegółowych wyjaśnień do proponowanych zmian.
Pytań nie było. Komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
5)
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie upoważnienia do
zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu
lekkoatletycznego w Nowej Dębie”. Uzasadniając projekt poinformowała, że w tegorocznym
budżecie gminy zabezpieczone zostały środki na to zadanie w kwocie 1.400.000,-zł. Dodała, że
całkowita wartość zadania to koszt 1.774.000,-zł. zaś brakująca środki to 374.000,-zł. Skarbnik
powiedziała, że kwota ta pozwali Burmistrzowi ogłosić przetarg i podpisać umowę z
wykonawcą. Nadmieniła również, że projekt ten jest dofinansowany w 50% ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach zadania, zostanie wykonana przebudowa
istniejącego stadionu uwzględniająca potrzeby sekcji lekkoatletycznej. W związku z
powyższym przetarg na wybór wykonawcy zostanie ogłoszony w roku bieżącym, zadanie
zostanie zrealizowane do końca 2016 roku, zaś końcowe płatności faktur będą rozliczone w
2017 roku. Komisja bez uwag przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
6)
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Miastu Tarnobrzeg. Poinformowała, że projekt uchwały powstał w związku z
wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu o udzielenie
pomocy finansowej na zakup urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i masek
ochrony dróg oddechowych tzw. sztucznego płuca. Dodała, że zakup urządzenia będzie
finansowany przez Gminy; Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Grębów i Gorzyce po 6.000,zł., Powiat Tarnobrzeski - 6.000,-zł. oraz Miasto Tarnobrzeg - 7.392,-zł.
Komisja bez uwag przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
7)
Następnie Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw
domowych z terenu gminy Nowa Dęba.
Poinformowała, że Rada Miejska uchwałą z 26 lutego 2015 r. w sprawie dopłat do ceny 1m3
dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy
Nowa Dęba ustaliła również termin przekazywania dopłaty do PGKiM.
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Dodała, że w drodze uchwały dokonuje się jedynie zmiany terminu przekazania do
przedsiębiorstwa dopłaty do wody i ścieków z 15-go dnia na 30-ty dzień miesiąca
następującego po upływie danego kwartału.
Komisja bez uwag przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad. 4.
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzone zostały protokoły z posiedzeń
komisji 25 stycznia i 22 lutego 2016 r. które dostępne są w programie eSesja. Następnie
zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do protokołów. Członkowie komisji nie wnieśli uwag.
Protokół z 25 stycznia 2016 został przyjęty w głosowaniu (8„za” i 1 „wstrzymujący się).
Protokół z 22 lutego 2016 został przyjęty w głosowaniu (9„za”).
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
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