
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 23 marca 2015 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
4. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach: 
1) uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku pożyczki długoterminowej na  

sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola”, 

2) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok oraz zmieniająca uchwałę  
budżetową Gminy Nowa Dęba na 2015 rok, 

3) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, 
4) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba środków  

stanowiących fundusz sołecki. 
5. Wolne wnioski 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji / 9 „za”/.  
Ad. 3. 
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia 
komisji w dniu 8 stycznia 2015 r. który dostępny jest w programie eSesja w zakładce komisji. 
Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było. 
Protokół został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie ( 9 „za”). 
Ad. 4. 
1)   Krzysztof Sałek udzielił głosu Skarbnikowi Gminy, która przedstawiła projekt uchwały 
RM w uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku pożyczki długoterminowej na  
sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola”. Uzasadniając projekt 
poinformowała, że w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola”, 
burmistrz wnosi o uchylenie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej w WFOŚiGW w Rzeszowie. Poinformowała, że zadanie miało być 
finansowane z dotacji UE, z pożyczki w WFOŚiGW  oraz środków budżetu gminy. W 
związku z dwukrotnym ogłoszeniem przez Gminę postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację w/w zadania, jego koszt przekracza możliwości finansowe Gminy 
Nowa Dęba. Zaplanowany deficyt budżetu na 2015 rok, w kwocie planowanej pożyczki, 
dokonanymi zmianami budżetu został zlikwidowany. Dodatkowych informacji w tej sprawie 
udzielił burmistrz Wiesław Ordon oraz powiedział, że rozważa inne warianty rozwiązań w tej 
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sprawie. Po udzieleniu odpowiedzi na zapytania radnych, komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały przy 9 głosach „za”. 
2)   Alicja Furgał przedstawiła kolejny projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie 
miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok oraz zmieniająca uchwałę  
budżetową Gminy Nowa Dęba na 2015 rok. Poinformowała, że w przedłożonym projekcie 
uchwały dokonuje się zmian zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu, 
przychodów budżetu. Następnie udzieliła szczegółowych informacji nt proponowanych zmian 
Powiedziała, że w związku z dokonanymi zmianami, likwiduje się deficyt budżetu gminy w 
kwocie 840.459,-zł, tj. o kwotę planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w 
Rzeszowie z przeznaczenie na budowę kanalizacji sanitarnej w Alfredówce dodała, że w ten 
sposób budżet gminy jest budżetem zrównoważonym. Przychody i rozchody budżetu w 
związku z dokonanymi zmianami wynoszą 2.899.120,-zł. Ponadto w projekcie dokonuje się 
korekty limitu zobowiązań do zaciągania przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.  
W związku z wprowadzeniem do budżetu dochodu z tytułu odzyskanej gwarancji 
ubezpieczeniowej i przeznaczeniu jej na zwrot zaliczki oraz odsetek od zaliczki związanej z 
korektą kosztów na zadaniu „Zagospodarowanie terenu nad Zalewem w Nowej Dębie”, radna 
Marzena Chmielowiec  zwróciła się o informację w tej sprawie. Burmistrz Wiesław Ordon 
wyjaśnił, że łącznie wartość korekty wynosi 314 tys. z czego gmina zobowiązana jest do 
zwrotu kwoty ~190 tys.zł. Dodał, że firma realizująca zadanie wykonała niektóre elementy 
robót niezgodnie z zawartą umową. Następnie udzielił komisji bardziej szczegółowych 
wyjaśnień na temat błędów leżących po stronie gminy na etapie wykonania (zamiana 
materiału nawierzchni ścieżek, palisady drewnianej oraz ław betonowych). Poinformował 
również o podjętych działaniach w stosunku do wykonawcy w sprawie zwrotu ~80 tys zł. 
Powiedział, że przyjął ocenę wykonania zadania przez Urząd Marszałkowski i wdroży 
odpowiednie procedury mające na celu wyeliminowanie takich sytuacji w przyszłości. 
Powiedział, że po zakończeniu wewnętrznej oceny sytuacji w UMiG, która jest w toku, 
poinformuje komisję o podjętych działaniach w stosunku do pracowników odpowiedzialnych. 
W związku z zapytaniami radnych burmistrz wyjaśnił pojęcie odbioru powykonawczego i 
gwarancyjnego. Skarbnik poinformowała komisję skąd zabezpieczone zostały środki na 
pokrycie zobowiązania. W związku z zapytaniem M. Tomczyka burmistrz poinformował nt 
budowy windy w budynku UMiG, co ma być realizowane w ramach umożliwienia dostępu 
mieszkańca do urzędu. Poinformował również o planach termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej, po wykonaniu audytu energetycznego. 
Po udzieleniu wyjaśnień przez burmistrza komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
( 5 „za” i 4 „wstrzymujące się”). 
3)    Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w zmian wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Nowa Dęba, a następnie udzieliła szczegółowych objaśnień do proponowanych zmian. 
Pytań i uwag do projektu uchwały nie było, który został  zaopiniowany pozytywnie ( 9 „za”). 
4)   Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba środków  
stanowiących fundusz sołecki. Poinformowała, że zgodnie z przepisami, Rada Miejska 
podejmując niniejszą uchwałę zadecyduje o wyodrębnieniu funduszu na następne lata 
budżetowe. W ramach objaśnień poinformowała, że fundusz sołecki jest formą wspierania 
sołectw polegającą na aktywizacji wspólnot lokalnych oraz, że jest formą budżetu 
obywatelskiego, a obliczone na podstawie ustawy środki są przekazywane do dyspozycji 
poszczególnym sołectwom. Wydatki wykonane w ramach funduszu są w części refundowane 
przez budżet państwa.  
Uwag nie było, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 9 „za”). 
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Ad. 5. 
Radny Andrzej Wołosz zwrócił się z zapytaniem o termin wykupu terenów pod rów przy 
ulicy Działowej. 
Burmistrz odpowiedział, że prawdopodobnie w II półroczu br. 
 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                       Krzysztof Sałek 
  
 
     
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 
 


