
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
 

w dniu 30 grudnia 2014 r. 
 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy w Nowej Dębie.  
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 powi-
tał wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Powitanie i otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach: 

1) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, 
2) zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla radnych diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych w formie miesięcznych ryczałtów, 
3) wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsię-

biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą w 
Nowej Dębie, 

4) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok, 
5) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba. 

4. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji / 7 „za”/. 
 
Ad. 3. 
1)   Przewodniczący Krzysztof Sałek przedstawił projekt uchwały RM w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
Przypomniał, że komisja ustaliła propozycję wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Nowa Dęba - Wiesława Ordona w następującej wysokości: 
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 5.800 zł 
2) dodatek funkcyjny w kwocie: 2.000 zł. 
3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funk-
cyjnego w kwocie: 2.340 zł. 
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 
1.160 zł. Pytań i uwag nie było. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 7 „za”). 
2)   Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie usta-
lenia dla radnych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych w formie miesięcznych ry-
czałtów. Nadmienił, że ustalenia w powyższym zakresie dokonane zostały podczas posiedze-
nia komisji 18 grudnia 2014 r. 
Pytań i uwag nie było. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 7 „za”). 
3)   Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu 
pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą w Nowej Dębie.  
Uzasadniając projekt poinformowała, że przepisy prawa nakładają na Gminę obowiązek do-
konywania rozliczeń ze wspólnotami w zakresie utrzymywania lokali stanowiących własność 
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Gminy. Środki przekazane na zwiększenie kapitału spółki przeznaczone zostaną na rozlicze-
nia finansowe ze wspólnotami mieszkaniowymi. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 7 „za”). 
4)   Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok oraz zmieniającą uchwałę budżetowa Gminy Nowa 
Dęba na 2014 rok, po czym udzieliła szczegółowych wyjaśnień w sprawie proponowanych 
zmian. 
Uwag nie było. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 7 „za”). 
5)    Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Nowa Dęba.  
W ramach objaśnień poinformowała, że w projekcie dostosowano, zarówno plan dochodów 
jak i wydatków do dokonanych zmian w budżecie wg stanu na 30 grudnia 2014 r. Ogółem 
plan dochodów jak i wydatków w 2014 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF (wg stanu 
na 14.11.2014 r.) uległ zmniejszeniu o kwotę 706.366,-zł. Dochody bieżące zwiększono o 
kwotę 224.250,-zł, zaś dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 930.616,-zł. Po stronie wy-
datkowej zmniejszono wydatki bieżące ogółem o kwotę 7.513,-zł, zaś wydatki majątkowe o 
kwotę 698.853,-zł. Dokonano zmniejszenia wydatków w 2014 roku na obsługę długu o kwotę 
88.177,-zł, równocześnie zwiększając o kwotę 1.400,-zł środki na spłatę odsetek podlegającą 
wyłączeniu z limitu spłaty, w związku z dokonanymi płatnościami roku 2014. 
Uwag nie było. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 7 „za”). 
 
Ad. 4. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                       Krzysztof Sałek 
  
 
        
 
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 
 


