P R O T O K Ó Ł Nr XXXIX/2017
z sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 10 października 2017 r.
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w sali narad Urzędu Miasta i
Gminy Nowa Dęba i trwała od godz. 1600 do godz. 1630.
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do
protokołu. Radny nieobecny - Tomasz Wolan.
Ponadto w sesji uczestniczyli pracownicy UMiG, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik
Nr 2 do protokołu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Rozwój instalacji OZE w instytucjach publicznych na terenie Gminy Nowa
Dęba”,
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie obrad.
Ad. 1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin, który powitał
wszystkich zebranych oraz osoby uczestniczące w obradach, a następnie stwierdził wymaganą
liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał tj. 14 radnych.
Ad. 2.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek sesji i zapytał, czy są
uwagi do porządku obrad.
Uwag i wniosków nie zgłoszono, sesja przebiegała według przedstawionego programu.
Ad. 3.
Podjęcie uchwał:
1) Skarbnik Gminy Alicja Furgał przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie upoważnienia do
zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój instalacji OZE w
instytucjach publicznych na terenie Gminy Nowa Dęba”.
Poinformowała, że w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu, dokumentem
niezbędnym do podpisania umowy na dofinansowanie jest zabezpieczenie środków finansowych
na jego realizację. Uchwała pozwoli na podpisanie umowy i wyłonienie wykonawcy zadania.
Powiedziała, że przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznych dla 4 obiektów
należących do Gminy Nowa Dęba tj.
1. krytej pływalni SOSiR z terenem Orlika,
2. Szkoły Podstawowej nr 2 i Świetlicy Szkolnej w Nowej Dębie,
3. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie
4. Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie.
Dla obiektu SOSiR i Orlika – zainstalowane zostanie 148 modułów fotowoltaicznych
o łącznej mocy 39 960 W, dla SP nr 2 i Świetlicy szkolnej w Nowej Dębie zainstalowanych
zostanie 148 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 39 960 W, dla obiektów MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie - zainstalowane
zostaną 62 moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 16 740 W. Instalacja nie będzie oddawać
energii do sieci energetycznej i mając na uwadze charakter pracy wskazanych wyżej obiektów i
placówek, które pracują także do godzin wieczornych postanowiono, aby wyposażyć przyszłą
instalacje w lokalny magazyn energii tak, aby podnieść efektywność całej instalacji.

2
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było.
UCHWAŁA NR XXXIX/355/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
UPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA NA REALIZACJĘ
ZADANIA
INWESTYCYJNEGO
PN.
„ROZWÓJ
INSTALACJI
OZE
W
INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY NOWA DĘBA”, została
podjęta przy 14 głosach „za”.
2) Następnie Skarbnik przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba.
W ramach objaśnień przyjętych wartości do zmiany WPF gminy poinformowała, że dokonano
zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej w latach 2017 - 2018.
1. Dochody ogółem zwiększono w 2017 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF (28.09.2017
o kwotę 1.013.6471,-zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono w 2017 roku w stosunku do ostatniej zmiany WPF o kwotę
1.013.647,-zł.
3. W związku z realizacją projektu pn. "Rozwój instalacji OZE w instytucjach publicznych na
terenie Gminy Nowa Dęba", dokonano w 2018 roku zmian poprzez zwiększenie plan dochodów
majątkowych o kwotę 703.536,-zł tj. o kwotę dotacji ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Po stronie wydatkowej w 2018 roku zwiększono wydatki majątkowe o
wartość w/w dotacji ze środków UE, zaś wkład własny gminy w projekcie (kwota 328.464,60 zł)
jest zabezpieczony w planowanych środkach na wydatki majątkowe.
4. Zarówno kwota przychodów jak i rozchodów budżetu nie uległa zmianie.
Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Pytań i uwag nie było.
UCHWAŁA NR XXXIX/356/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE W SPRAWIE
ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWA DĘBA została
podjęta jednogłośnie – 14 „za”.
Ad. 4.
W wolnych wnioskach i informacjach radna Marzena Chmielowiec o program Mieszkanie Plus
w Nowej Dębie.
Burmistrz jednoznacznie potwierdził, że Gmina jest zainteresowana realizacją tego programu.
List intencyjny między miastem a BGK został podpisany 12 października 2016 r. Jego skutkiem
ma być powstanie ok. 30 mieszkań na wynajem na wskazanej przez miasto działce wielkości
0,27 ha. Trwają rozmowy, wdrożone są odpowiednie procedury, obecnie oczekiwane jest
stanowisko BGK i ocena kosztorysu, który został dostosowany do nowych cen. Dodał, że
poprzedni był zbyt wysoki. Burmistrz poinformował o kosztach budowy, aktualne działania
zmierzają do podpisania umowy ze spółką celową. Burmistrz dodał, że mieszkaniem jest
zainteresowanych ok. 60 osób.
Następnie radna Chmielowiec zapytała, czy po zmianie kwalifikacji budynku Kościuszki 110 z
hotelowego na komunalny będzie można uruchomić sprzedaż lokali w tym budynku.
Burmistrz odpowiedział, że nie, gdyż o tym decyduje Rada w drodze uchwały.
Przewodniczący ogłosił termin następnej sesji RM na 26 października 2017r. o godz. 1500 w
SOK Nowa Dęba.
Innych głosów nie było.
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Wojciech Serafin ogłosił zamknięcie
obrad XXXIX sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Nowej Dębie.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin
Protokół sporządziła:
Elżbieta Goclan

