PROTOKÓŁ
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Sportu Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 23 listopada 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. Zapoznanie ze sprawą zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I st. w Nowej Dębie.
4. Wydanie opinii do projektów uchwał RM w sprawie:
1) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
2) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok,
3) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2016 roku,
5) wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o
nieruchomościach,
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2016 roku.
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu jednogłośnie bez uwag przyjęty przez
członków obydwu komisji.
Ad.3.
Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury Krystian Rzemień przedstawił informację w sprawie
zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowej Dębie. Niniejsza propozycja jest
inicjatywą Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie Krystiana Rzemienia,
który rozpoczął działania przygotowawcze zmierzające do utworzenia Szkoły Muzycznej I
stopnia w Nowej Dębie. Następnie dyrektor przedstawił zarys funkcjonowania szkoły, której
uruchomienie planuje od września 2016 r. Powiedział, że we wszystkich placówkach
oświatowych Gminy Nowa Dęba tj. przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja została
przeprowadzona ankieta w zakresie zainteresowania uczęszczaniem dzieci do szkoły muzycznej.
Analiza wykazała, że rodzice wyrazili chęć ich posłania do szkoły 493 dzieci. Liczba ta stanowi
niemal 30% wszystkich uczniów szkół i dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie. Planowana
do utworzenia szkoła, byłaby szkołą o pełnych uprawnieniach szkoły publicznej z idącą za
każdym uczniem subwencją oświatową, realizującą pełny program nauczania państwowych
szkół muzycznych i całkowicie bezpłatna dla uczniów. Kształcenie odbywałoby się w dwóch
cyklach: 6 - letnim – dla dzieci do 8 roku życia oraz 4 - letnim – dla dzieci między 8 a 16 rokiem
życia. Nauczanie prowadziliby pedagodzy posiadający wykształcenie zgodne z wytycznymi
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęcia w szkole odbywałyby się od poniedziałku
do piątku głównie w godzinach popołudniowych, a jeśli wystąpiłaby taka konieczność również
w soboty od godzin dopołudniowych. 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.
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Po informacji, przewodniczący otworzył dyskusję;
Tomasz Dziemianko zapytał o środki, jakie trzeba będzie przeznaczyć na uruchomienie
działalności szkoły z budżetu gminy. K. Rzemień odpowiedział, że prawdopodobnie będzie to
kwota ok.500 tys.zł. Dodał, że odbył również spotkania z organami prowadzącymi samorządowe
szkoły muzyczne I stopnia celem zapoznania się z przygotowaniem podstaw budżetu pod
działalność szkoły.
Tomasz Wolan zapytał o rozwiązania lokalowe.
Dyrektor powiedział, że placówka mogłaby początkowo funkcjonować w budynku
Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie z zastrzeżeniem, że samorząd Nowej Dęby
przeznaczy na działalność szkoły w przyszłych latach pomieszczenia w innym budynku,
dającym większe możliwości lokalowe. Możliwość funkcjonowania szkoły widzi także w
budynku Zespołu Szkół Nr 1. Dyrektor powiedział również, że jeśli nie powiedzie się zamiar
utworzenia placówki samorządowej, wówczas rozważy sprawę powołania szkoły społecznej, na
którą można pozyskać 50% kwoty subwencji.
Burmistrz zwrócił się o rozważne podejmowanie decyzji w tej sprawie. Decyzja powinna być
podjęta z rozmysłem oraz przy pełnej akceptacji. Dodał, że skutkiem wyrażenia zgody będzie
konieczność dokonania bardzo poważnych zmian w projekcie budżetu na 2016 r. Powiedział
również, że nowy rok może przynieść zmiany organizacyjne w oświacie w związku z czym
zalecił ostrożność w działaniach.
Ryszard Szafran powiedział, że na najbliższej sesji Rady Powiatu będą podjęte decyzje odnośnie
nowodębskich zespołów szkół Nr 1 i Nr 2.
Krzysztof Sałek uważa pomysł za ciekawy i również zalecił rozwagę przy podejmowaniu
decyzji.
Tomasz Wolan także zleca ostrożność w działaniach i przywołał zadania zapisane w projekcie
budżetu, na realizację których oczekują mieszkańcy gminy.
Marian Tomczyk uważa, że można podjąć te działania, które nie wymagają nakładów
finansowych. Roman Puzio także opowiedział się za przyzwoleniem do działań w kierunku
utworzenia szkoły.
Janina Lubera powiedziała, że należy w chwili obecnej tworzyć szkoły kosztem innych zadań,
bądź pogłębiania deficytu.
Komisje wysłuchały informacji. Ustalono, że w grudniu odbędzie się kolejne spotkanie na
którym podjęte zostaną decyzje w tej sprawie.
Ad. 4.
1) Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
przedstawiła Renata Bal – dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych. W uzasadnieniu
poinformowała, że przedłożony projekt uchwały reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji
przekazywanych z budżetu Gminy Nowa Dęba dla prowadzonych na jej terenie przedszkoli
niepublicznych tj. zakres danych, które powinien zawierać wniosek o udzielenie dotacji,
podstawę jej obliczenia, termin i sposób rozliczenia, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji.
Przewodniczący Stanisław Skimina poinformował, że komisja oświaty rozpatrywała wniosek
prezesa firmy Begg w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dla niepublicznych
przedszkoli oraz zapoznała się z wnioskiem dotyczącym przyznania dotacji na 2016 rok dla
niepublicznego Żłobka „Krasnal”. Dyrektor BOJS poinformowała członków komisji o
nowelizacji przepisów ustawy o systemie oświaty, które nakładają na gminy obowiązek
zapewnienia miejsca w przedszkolu dzieciom 4,5 i 6 letnim, które nie poszły do szkoły. Dodała,
że w skali gminy obowiązek ten jest realizowany.
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Burmistrz powiedział, że spodziewa się kolejnych miejsc w placówkach, które mogą powstać w
wyniku reorganizacji sieci szkół. Na dzień dzisiejszy kryterium ustawowe jest spełnione przez
gminę.
W związku z pytaniem Romana Puzio Renata Bal poinformowała, że do przedszkoli uczęszcza 3
dzieci spoza gminy. Wszystkie dzieci, które są chętne mają zapewnione miejsca w
przedszkolach publicznych. Po udzieleniu wyjaśnień, projekt uchwały w głosowaniu przy 8
głosach „za” i 3 „wstrzymujących się” uzyskał pozytywną opinię obydwu komisji.
Na tym połączone posiedzenie komisji zostało zakończone.
Nad kolejnymi projektami uchwał procedowała komisja budżetowa.
2)
Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy
Nowa Dęba na 2015 r. Poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się
zmian zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu. Zmiana jest związana z
wprowadzeniem do budżetu dodatkowych środków wypracowanych przez jednostki
organizacyjne gminy i koniecznością ich rozdysponowanie po stronie wydatkowej zgodnie z
dyspozycją dyrektorów jednostek. W związku z możliwością przesunięcia środków z dotacji
UKFiS z roku 2016 na rok 2015, o kwotę 200.000,-zł z przeznaczeniem na budowę hali
sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie, wprowadza się do budżetu powyższą kwotę, zarówno
po stronie dochodowej jak i wydatkowej, równocześnie dokonując zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej. W związku z rozliczaniem projektu PSEAP, oraz przedstawionym przez instytucję
zarządzającą stanowiskiem, że podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, zabezpieczamy
środki ewentualnego zwrotu dotacji wraz z odsetkami w części finansowanej przez UE.
Ostateczne kwoty będą znane po dokładnym sporządzeniu korekt deklaracji VAT za lata
realizacji projektu. Środki zabezpieczono z obsługi długu i dodatków mieszkaniowych.
Po wyjaśnieniach Skarbnika, komisja przy 8 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
3)
Kolejno Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba. Skarbnik powiedziała, że w związku z dokonanymi
zmianami w budżecie Gminy Nowa Dęba zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej,
oraz zmiany kwot na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Hali Sportowej przy SP Nr 2 w
Nowej Dębie", zachodzi konieczność dostosowania WPF Gminy Nowa Dęba do wielkości
dochodów i wydatków, wg stanu na 26.11.2015 roku.
1. Dochody ogółem zwiększono w 2015 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF wg stanu na
30.06.2015 r. o kwotę 2.268.343,-zł w tym:
1.1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.194.830,-zł w tym:
- zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 109.618,-zł,
- zwiększono dochody z subwencji oświatowej o kwotę 7.000,-zł,
- zwiększono dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 2.084.543,-zł
1.2. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 73.513,-zł w tym:
- zwiększono dochody ze sprzedaży majątku -18.349,-zł,
2. Wydatki ogółem zwiększono w 2015 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF wg stanu na
30.06.2015 r. o kwotę 2.268.343,-zł w tym:
2.1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.161.056,-zł
2.2. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 107.287,-zł.
Komisja bez uwag zaopiniowała projekt uchwały (9 „za”).
4) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości od 2016 roku. Następnie poinformowała, że ustawa z dnia 9
października 2015 roku o rewitalizacji dokonała zmian w ustawie o podatkach i opłatach
lokalnych, wprowadzając nową pozycje do opodatkowania, po czym udzieliła informacji w tej
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sprawie. Poinformowała, że przedłożony projekt uchwały zakłada ok. 2 % wzrost stawek w
stosunku do roku 2015, który przyniesie przewidywany wzrost dochodów budżetu w 2016 roku
ok. 180.000,-zł. oraz dodała, że zakładany wzrost uwzględniony został w projekcie budżetu na
2016 rok. Dalej poinformowała, że w latach 2014-2015 obowiązywały te same stawki podatku
dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w latach 2011 - 2015
obowiązywały niezmienione stawki od budynków zajętych na cele mieszkalne oraz w 2012 2015 obowiązywały niezmienione stawki od budynków tzw. pozostałych.
Radni zapoznali się z tabelarycznym zestawieniem stawek podatku od nieruchomości za lata
2007 - 2016 wg Ministerstwa Finansów i uchwał Rady Miejskiej.
Skarbnik Gminy poinformowała radnych o skutkach uchwalenia stawek niższych niż stawki
ministerialne. Wskazała również na pozycje, które w uchwale figurują, jednakże nie występują
na terenie naszej gminy. Burmistrz dodał, że zaproponowane stawki podatków są porównywalne
do stawek w gminach porównywalnych do naszej, a przedstawiając powyższą propozycję
kierował się sytuacją w naszym regionie i sytuacją ekonomiczną mieszkańców.
Roman Puzio powiedział, że zakładany wzrost podatków nie stanowi dużego wpływu do budżetu
gminy i zawnioskował o pozostawienie stawek na poziomie 2015 r. Uważa, że należy zwiększyć
ściągalność podatku od środków transportowych.
Stanowisko radnego Puzio poparła Janina Lubera. Powiedziała, że będzie stała po stronie
przedsiębiorców, a odnosząc się do kosztów inwestycji wskazała, że kilka z nich było „nie
trafionych”. Burmistrz ustosunkował się do wystąpień radnych i powiedział, że nie
podwyższenie stawek będzie skutkować na realizacji zadań inwestycyjnych również służących
przedsiębiorcom. Udzielił także informacji na temat subwencjonowania gmin. Powiedział, że do
ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które dana gmina
może uzyskać, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w
danym roku. Dodał, że przez niepodnoszenie stawek gmina nie otrzymała 3.700,- tys. subwencji.
Natomiast udział gminy w podatku od osób prawnych (CIT) jest bardzo niski z powodu
funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych.
Marzena Chmielowiec zauważyła, że w Chmielowie działa strefa, a zyski trafiają do miasta.
Burmistrz ustosunkował się do uwagi radnej oraz przypomniał, że na przestrzeni ostatnich kilku
lat w Chmielowie zostało zainwestowanych ok.20 mln.zł.
Tomasz Gazda zwracając uwagę na potrzeby gminy uważa, że zaproponowany wzrost jest do
przyjęcia.
Tomasz Wolan utrzymuje, że podniesienie stawek dla przedsiębiorców może skutkować brakiem
wzrostu wynagrodzeń w firmach.
Stanisław Skimina zwrócił uwagę, że podatek rolny uległ obniżeniu, przez ostatnie 2 lata nie
wzrosły stawki podatków i przedstawioną propozycję uważa za racjonalną i do zaakceptowania.
Zauważył, że wzrost podatków w przyszłym roku mógłby być bardziej drastyczny.
Krzysztof Sałek zwrócił uwagę na potrzeby gminy. Powiedział, że zadaniem przedsiębiorcy jest
rozwój firmy i dawanie pracy, natomiast gminy, rozwój infrastruktury na co potrzebne są
nakłady finansowe, po czym zaapelował o rozwagę przy podejmowaniu decyzji służących
wspólnocie samorządowej.
W związku z zapytaniem R.Puzio, skarbnik udzieliła informacji na temat dłużników i
ściągalności podatków.
Następnie Roman Puzio wycofał wniosek w sprawie niepodnoszenia stawek podatku od
nieruchomości.
Innych głosów w dyskusji nie było.
Projekt uchwały został zaopiniowany przy 5 głosach „za”, 3 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.
5) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wzoru deklaracji na podatek
od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach. Poinformowała, że zgodnie z
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przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa w drodze uchwały
wzory informacji i deklaracji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości.
Z uwagi na zmianę zapisów ustaw regulujących podatki lokalne, koniecznym stało się
dostosowanie wzorów deklaracji i informacji do istniejących przepisów prawnych.
Komisja bez uwag zaopiniowała projekt uchwały (9 „za”).
6)
Następnie A. Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych od 2016 roku.
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa wysokość stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie danej gminy. Dodała, że od
2012 roku na terenie Gminy Nowa Dęba obowiązywały niezmienione stawki. Poinformowała, że
przedłożony projekt uchwały nie zakłada wzrostu podatku, jedynie zmiana nastąpiła w §1 pkt 7,
a dotyczy zmiany podziału opodatkowania autobusów ze względu na liczbę miejsc do siedzenia
poza miejscem kierowcy. Stawki pozostają na dotychczasowym poziomie.
Komisja bez uwag zaopiniowała projekt uchwały (9 „za”).

Ad. 5.
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzone zostały protokoły z posiedzeń
komisji w dniu 28 września i 26 października 2015 r. które dostępne są w programie eSesja.
Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem czy są uwagi do protokołów. Uwag nie było.
Protokoły zostały przyjęte w głosowaniu przy 9 głosach „za”.
Ad. 6.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Marian Tomczyk zwrócił się w sprawie przedłużenia terminu ważności dokumentacji
technicznej na wykonanie melioracji stadionu w Cyganach.
Janina Lubera wniosła o nawiezienie i wyrównanie terenu przy budowie Sali gimnastycznej przy
SP nr 2.
Tomasz Dziemianko zwrócił uwagę na stan drzew przy „bykowni” w Budzie Stalowskiej, które
zagrażają bezpieczeństwu.
Tomasz Wolan powiedział, że drogi po robotach wodno-kanalizacyjnych w Jadachach i
Chmielowie nie zostały przywrócone do stanu poprzedniego.
Ad. 7.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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