PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 30 maja 2016 r.
Posiedzenie odbyło się w sali 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 Krzysztof Sałek, który powitał wszystkich
uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku.
3. Wydanie opinii do projektów uchwał w sprawach:
1) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących
własność gminy z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części
gruntu lub własność oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty,
2) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok,
3) udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Gminie Majdan Królewski,
4) udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Gminie Głogów Małopolski.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków
komisji /9 „za”/.
Ad. 3.
1) Janusz Szymański insp. ref. Gospodarki Przestrzennej UMiG przedstawił projekt uchwały
RM w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących
własność gminy z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
lub własność oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. Poinformował, że w związku z
tym, iż status niektórych lokali komunalnych zmienił się na lokale socjalne, a niektóre lokale
socjalne uległy zmianie na lokale komunale, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców przygotowany został projekt nowej uchwały zezwalającej na sprzedaż lokali
mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy z jednoczesnym oddaniem
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste lub własność. Dodał, że projekt uchwały
nadal zezwala na wykup mieszkań z bonifikatą 90% przy wykupie indywidualnym oraz
bonifikatą 95% przy wykupie przez wszystkich najemców. Dopuszcza się w dalszym ciągu
sprzedaż lokali pozostających w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu
pod warunkiem uzyskania jego zgody. Wysokość udzielanej bonifikaty daje najemcy
możliwość nabycia lokalu mieszkalnego bez dużego obciążenia finansowego.
W ramach wyjaśnień do projektu uchwały burmistrz W. Ordon poinformował o stanowisku
komendanta Policji w Tarnobrzegu w sprawie lokali służbowych dla funkcjonariuszy.
Ponadto poinformował o działaniach gminy w stosunku do dłużników zalegających w płatności
czynszu oraz nt funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Po wyjaśnieniach komisja bez
uwag przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
2) Alicja Furgał Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta i gminy Nowa Dęba na 2016 rok. W uzasadnieniu poinformowała, że w przedłożonym
projekcie, dokonuje się zmian zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu.
Środki uzyskane przez MGOPS z odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy.
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Pozostałe środki wprowadzone do budżetu przeznacza się na nowe zadania inwestycyjne:
- wykonanie projektu odwodnienia osiedla Hubala w Osiedlu Poręby Dębskie,
- wykonanie projektu budowy parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Nowej Dębie,
- wykonanie projektu budowy budynku socjalno-szatniowego w Chmielowie,
- dotację w formie pomocy finansowej dla Majdanu Królewskiego,
- dotację w formie pomocy finansowej dla Głogowa Małopolskiego,
- wykonanie projektu budowy zatok postojowych przy peronie kolejowym w Tarnowskiej
Woli,
- wykonanie projektu budowy zatok postojowych przy peronie kolejowym w Cyganach wraz z
dojściem.
Ponadto, w związku z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich dokonuje się zmiany
przeznaczenia wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach.
Po wyjaśnieniach Skarbnika, komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
3) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie udzielenia w 2016 roku
pomocy finansowej Gminie Majdan Królewski.
W uzasadnieniu powiedziała, że Marszałek Województwa Podkarpackiego mając na uwadze
poprawę stanu infrastruktury około kolejowej powołał projekt pn. "Wojewódzki Fundusz
Kolejowy", a 3 września 2015 r. nastąpiło podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy JST
będącymi uczestnikami projektu. Projekt jest wspólną inicjatywą Województwa
Podkarpackiego oraz poszczególnych samorządów zlokalizowanych wzdłuż przebiegu linii
kolejowych, zakładającą wzajemne współdziałanie i pomoc finansową w realizacji zadań
służących poprawie infrastruktury ułatwiającej dostęp pasażerów do komunikacji kolejowej
m.in. poprzez poprawę stanu technicznego przystanków, budowę parkingów zlokalizowanych
w sąsiedztwie przystanków bądź dworców. Dodała, że projekt zakłada, że funkcję inwestora
dla poszczególnych robót inwestycyjnych pełnić będzie w danym roku jednostka samorządu
terytorialnego na terenie której prowadzona będzie inwestycja zgodnie z harmonogramem
robót na kolejne lata lub PKP PKL S.A. Jednostka samorządu terytorialnego prowadząca
inwestycję będzie otrzymywać dotacje celowe, które pochodzić będą z budżetów JST
położonych wzdłuż danej linii kolejowej nr 71 i z budżetu Województwa. Dotację będą
przekazywane na podstawie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Poinformowała,
że stała kwota wkładu finansowego dla wszystkich JST wynosi 20.000,-zł na rok. Niniejszy
projekt zakłada udzielenie w 2016 roku dotacji na realizację w/w projektu na kwotę 10.000,-zł
dla Gminy Majdan Królewski, a uchwała stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy z
Gminą Majdan Królewski o udzieleniu pomocy finansowej. W. Ordon odpowiadając na
zapytania radnych powiedział, że w ramach modernizacji ulicy Kościuszki przewidziana będzie
poprawa dojazdu do stacji kolejowej w Nowej Dębie, jednakże nie wcześniej niż w 2017 r.
Poinformował o zamierzeniach inwestycyjnych wzdłuż linii nr 71 oraz projektach poprawy
infrastruktury około kolejowej na terenie naszej gminy. Burmistrz powiedział też o nowych
możliwościach pozyskania środków z funduszy unijnych za pośrednictwem LGD na poprawę
infrastruktury sportowo-turystycznej, gdzie wymienił budowę szatni w Chmielowie,
przekształcenie Remizy OSP w Jadachach w centrum kultury oraz budowę boiska
wielofunkcyjnego przy ZPO w osiedlu Dęba. Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień przez
burmistrza, projekt został zaopiniowany pozytywnie 9 głosów „za”.
4)
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie udzielenia w
2016 roku pomocy finansowej Gminie Głogów Małopolski. Następnie poinformowała, że
uzasadnienie do projektu jest analogiczne jak w poprzedniej uchwale i dodała, że projekt
zakłada udzielenie w 2016 roku dotacji na realizację w/w projektu na kwotę 10.000,-zł dla
Gminy Głogów Małopolski, a przedłożona uchwała stanowić będzie podstawę do zawarcia
umowy z Gminą Głogów Małopolski o udzieleniu pomocy finansowej.
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Głosów w dyskusji nie było, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 9 głosach
„za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował, że sporządzone zostały protokoły z posiedzeń
komisji, które dostępne są w programie eSesja. Następnie zwrócił się z zapytaniem czy są
uwagi do protokołów. Członkowie komisji nie wnieśli uwag.
Protokół z 30.03.2016 został przyjęty w głosowaniu (9„za”).
Protokół z 25.04.2016 został przyjęty w głosowaniu (9„za”).
Ad. 5.
W wolnych wnioskach głos zabrali;
Przewodniczący Krzysztof Sałek poinformował o wnioskach z komisji oświaty podczas
wyjazdowego posiedzenia w dniu 18 maja br. gdzie komisja omawiała sprawę koncepcji
zagospodarowania terenów w rejonie Placu Chopina w Nowej Dębie.
Marian Tomczyk zapytał o sprawę zamontowania progu zwalniającego w Cyganach.
Roman Puzio zapytał na jakim etapie znajduje się sprawa budynku mieszkalnego przy ul.
Krasickiego w Nowej Dębie.
Burmistrz odpowiedział, że oczekuje na uruchomienie rządowego programu dot. budownictwa
mieszkalnego, który ma być korzystny dla gmin.
Przewodniczący K. Sałek poinformował, że planuje w niedługim czasie zwołanie komisji
poświęconej w całości bieżącemu funkcjonowaniu PGKiM w Nowej Dębie i realizacji projektu
modernizacji sieci kanalizacyjnej na terenie miasta z udziałem osób odpowiedzialnych za
projekt.
Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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