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Protokół 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki       

Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady odbytego w dniu 20 czerwca 2014 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Wiceprzewodniczący Komisji Pan Robert Róg. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 

2. Konsultacja projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 

gminy na 2014 rok. 

3. Konsultacja projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Kolbuszowskiego. 

4. Konsultacja Strategii Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014 – 2020. 

Projekt uchwały (autopoprawkę) w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały 

Budżetowej Gminy Niwiska na 2014 rok zreferowała Wójt Gminy. (Projekt stanowi 

załącznik do protokołu). Oprócz tego będzie jeszcze zmiana w dochodach,  5 750,00 zł 

zwrot VAT, 633,00 zł. w Pomocy Społecznej na kartę dużej rodziny i 21 000,00 zł. na 

program dożywiania. Jeżeli wpłyną 32 000,00 zł z Ministerstwa Finansów, to będą na 

sesji wprowadzone. 

- Radny Róg zadał pytanie, co z oszczędnościami z oświetlenia w Kosowach? 

- Na oświetlenie mieliśmy 100 000,00 zł, poszło za 51 000 zł., - informuje Pani 

Wróbel. 

- Radny Pogoda ma prośbę, żeby znaleźć kwotę na zakup blaszaka na kosiarkę 

(traktorek), sportowcy nie mają też gdzie trzymać zwykłych kosiarek oraz węży, 

trzymają to w łazience. Brakuje jeszcze kwoty na wywrotkę humusu aby podsiać 

trawę, bo w niektórych miejscach są dołki. 

- Pani Wójt odpowiedziała, że jeśli chcą, aby się na tej sesji znalazło, to inicjatywa 

musi wyjść od sportowców. Było spotkanie na Komisji Oświaty, na którym była Pani 

sołtys z Panem Chodorem, dyskutowano na różne tematy i nikt nic w tym temacie nie 

mówił. „Jestem otwarta, ale oni muszą za tym przyjść” – dodała Pani Wróbel, „nie 

ustąpię bo i tobie się dostaje i mnie”. 

-„ Ja dostałem za to, bo Pani powiedziała, że ja kazałem te pieniądze zdjąć. Takiej 

gadki między nami nie było, bo Pani Wójt zadzwoniła do mnie i zostałem 

poinformowany, że bierze te pieniądze. Dlaczego do młodych mówić, że to Pogoda 

kazał zdjąć” – powiedział radny Pogoda. 

-„ Powiedziałam, że wnioskowałeś na sesji – możemy pójść w protokół. To wywołało  

u mnie myślenie, że jest temat, żeby to zrobić.” – prowadziła dialog Pani Wróbel. 

- „Wnioskowałem na sesji bo mnie dziwiło, że jest kompleks budynków – budynek 

szkoły jest ocieplony, a budynek który także należy do szkoły nie został zrobiony 

razem ze szkołą. Natomiast na Komisji chłopak się nie odzywał, bo się wstydził o tym 

mówić. Ja wnioskuję, a czy Pani Wójt to rozpatrzy….. Co to jest jakieś ja?, ja się tu 

nie liczę, muszą przyjść oni…, czy to jest tylko wyjście po, żeby nie dać. Ja tu mówię 
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w tej chwili jako mieszkaniec Przyłęka, nie jako przewodniczący rady i też mam 

prawo w imieniu miejscowości występować. Widzę taką potrzebę i to przekazuję. 

Otrzymali kosiarkę od Rogali, trzeba ją gdzieś trzymać, są samojezdne kosiarki, węże, 

taki blaszak jest potrzebny. To nie są takie wielkie kwoty, kwota 2,5 tys. zł. dziury w 

budżecie nam nie zrobi. Kolejna sprawa – nie udało się boisko, które tak było 

nagłaśniane, że takie cudowne. Ma dziury, pod bramkami wydeptało się, nie ma 

humusu żeby to zasypać. Teraz jest przerwa więc te dołki, które są można by ręcznie 

podsiać, zasypać, może coś chwyci przez ten miesiąc. Taką mam prośbę, ja nie sądzę, 

że ktoś tu będzie przyjeżdżał, bo jeżeli Pani stawia takie warunki, to my w ogóle 

możemy….jeżeli jesteśmy już chatą za wsią, jesteśmy już z tamtej strony, jesteśmy 

potrzebni widzę. Jeżeli będzie gmina istnieć bez Przyłęka – dobrze. Sądzę że nie, 

jesteśmy też mieszkańcami, też możemy się o coś domagać, nie wiem jakie niesnaski 

są. Mnie się też dostaje, Pani się dostaje, ja tam żyję na co dzień i są pretensje o to, czy 

o tamto. Wiem doskonale, z czego one się biorą, bo w innej sytuacji byłoby łatwiej się 

dogadać, w tej chwili mamy problemy się dogadać, ale trudno. Miejmy nadzieję – już 

niedługo. Nikt nie będzie przyjeżdżał bo mnie upoważniono do tego, żebym sprawę 

przekazał i nie będziemy robić delegacji” zaznaczył Przewodniczący Rady. 

- „Nie musi przyjeżdżać, on może zatelefonować” – odparła Pani Wróbel, „ale 

uważam, że powinnam to od nich słyszeć po tym, co mi się oberwało, bo ja tu nie 

szłam złośliwie, szłam w tym kierunku, żeby to zrobić tam i przy tym obiekcie. Ale  

i tak mi się obrywa, bo nie po ich myśli. Jeżeli się  nie da przez nich telefonu 

wykonać, to niestety – sprawa zostaje na sesję sierpniową. Sesję mamy we wtorek i 

autopoprawkę będę robić w poniedziałek. Jeszcze mają sobotę i niedzielę, ale muszę 

od nich to usłyszeć po tym, co zrobiłam z elewacją, co mi się dostało. Serce bolało, jak 

w piątek skończyli elewację, a w poniedziałek ściana północna cała była kamieniami 

sprana. Skopane też było nogami.” 

- Ustalono, że na realizację potrzeb, jakie zgłosił radny Pogoda potrzebna jest kwota 

2,5 tys. zł 

- Radny Róg sygnalizuje – w Kosowach na budowie nic się nie buduje. Brak jest tam 

zaplecza socjalnego. 

- Ma czas do 2015 roku – poinformowała Pani Wójt.  

- Radny Róg chciałby wyjaśnienia odnośnie pieniędzy na sporządzenie dokumentacji 

zastępczej 52 tys. zł. 

- Pani Wróbel – to nie tylko dokumentacja, ale inwentaryzacja geodety, ponieważ 

gdzie indziej szły przebiegi kanalizacji, niż było w pozwoleniu. To co było w 

pozwoleniu, ma zinwentaryzować wykonawca, natomiast jeżeli kanalizacja poszła 

innym torem, to do zastępczej dokumentacji musimy zapłacić geodetę 32 tys. zł. 

- Radny Róg – inwentaryzację sporządza się tak, jaki jest stan faktyczny. Jeżeli miał w 

projekcie 10 m dalej instalację, to wykonawca nie może zrobić, bo tej instalacji tam 

nie ma. Jak może wykonawca zrobić inwentaryzację powykonawczą i zrobić po 

projekcie, nie ma takiej możliwości. Może stąd będą pieniądze na wniosek radnego 

Pogody, jest to bardzo dużo pieniędzy na dokumentację zastępczą. Radny Róg 
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proponuje do najbliższej sesji ująć w projekcie uchwały 2 500,00 zł na wniosek 

radnego Pogody. 

- Ściągnę z chodnika w Przyłęku – odpowiedziała Pani Wróbel. Na chodniku środki 

zostają, 318 m chodnika kosztuje 177 262,00 zł, mieliśmy w budżecie 200 000,00 zł. 

- Członkowie Komisji poparli wniosek radnego Pogody. 

 

- Omówiono projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu 

Kolbuszowskiego. Uchwala ta jest konsekwencją zmian w budżecie. 

Z porządku obrad sesji Pani Wójt wycofa Strategię Rozwoju Gminy Niwiska i 

Program Ochrony Środowiska, ponieważ nie ma opinii RDOŚ 

 

- Pani Wójt poddała pod konsultację projekt uchwały w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Niwiska, którą będzie 

wprowadzać na sesji. /Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu/. 

- Radny Pogoda chciałby, aby z takich konsultacji pozostał ślad, to powinno być 

protokołowane. Podobnie po zebraniach wiejskich. 

- Wszystkie zebrania są protokołowane, mamy zeszyty. Jeżeli konsultacja pójdzie 

przez zebranie wiejskie, to o wynikach konsultacji Wójt informuje na oficjalnej stronie 

internetowej Gminy Niwiska w terminie 21 dni od upływu terminu wyznaczonego do 

zgłaszania opinii i uwag – informuje Pani Wójt. 

- Dla radnego Roberta Roga uchwała ta jest mało jasna. Ona mówi o wszystkim  

i o niczym. Jeżeli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego przepisy mówią, 

w jaki sposób to ma być wykładane i konsultowane. W tym zakresie akurat ta uchwała 

nie ma jakiegoś wielkiego wpływu. Wiele innych spraw też przepisy regulują i 

uchwała nie będzie miała zastosowania. Uchwała nie wymienia, w jakich przypadkach 

konsultacje mają być prowadzone i w jakim zakresie oraz czego będą dotyczyć. 

Można domyślać się, że będą dotyczyć wszystkiego. Propozycja radnego jest taka, 

żeby ten projekt omówić w zakresie szerszym z całą Radą i odstąpić od wprowadzania 

do porządku obrad najbliższej sesji. 

- W odpowiedzi Pani Wójt zaznaczyła, iż chciałaby wprowadzić na najbliższej sesji 

ponieważ w tym roku chciała uruchomić budżet obywatelski. Może to puścić bez 

projektu zasad i konsultacji, ale żeby to miało ładną oprawę, to już chciała puścić 

 z  tym trybem budżet obywatelski. Niech mieszkańcy mają pomysły na budżet.  

O wyborze zadania będą decydować radni. 

-Radny Róg stwierdził, iż uchwała ta umożliwia też inne możliwości przeprowadzania 

konsultacji w innych sprawach w zasadzie bez katalogu zamkniętego i może dotyczyć 

każdej jednej rzeczy. Stanowisko radnego jest takie, że dobrze by było przeanalizować 

tą uchwałę. 

Następnie radny Róg poruszył kilka spraw związanych z kanalizacją w Kosowach. 

Należy upomnieć się u wykonawcy kanalizacji, by poprawił drogę za bazą SKR (na 

górce). Ludzie sami sobie naprawiają tą drogę, trzeba ją utwardzić kamieniem. 

Kolejna sprawa – droga gminna, która wychodzi na Posłusznych, do tej pory dalej nic 

nie zrobione. Nawieźć kamienia na drogę na Makockiego. 
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Jeżeli chodzi o kanalizację na łąkach – nigdzie nie jest przyrównane – przeplantowane. 

Trzeba to poprawić, bo ludzie nie mają możliwości wykaszania. Trzeba przejechać  

i przyrównać choćby bronami. 

Sprawa Pana Mazura na Ługnicy  – temat dalej nie zamknięty. Obok był rozkopany i 

urwany kabel, przęsło rozwalone i nie zrobione, nie zrobiony wjazd na drugą stronę do 

gruntów. 

Są nieporozumienia związane z pompownią za mostem powiatówki na Ostrowy. 

Trzeba problem rozwiązać bo są ogromne zgrzyty. 

- Radny Pogoda zadał pytanie dotyczące oznakowania za szkołą. Nadal tam nie ma 

żadnego oznakowania, również pasowałoby przejście przed szkołą. 

- Wójt Gminy informuje, że wystąpiła w tym temacie pisemnie do Powiatu 

Kolbuszowskiego. 

- Zdaniem radnego Roga dobrze by było wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich  

o oznakowanie skrzyżowania w Kosowach zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

Chodzi szczególnie o rozjazdy. 

- Pani Wróbel odpowiada – cała droga 875 miała plan oznakowania dróg, który był 

uzgadniany i one prawidłowo zostały oznakowane. 

- Dobrze by było oznakować też naszą drogę gminną przy wojewódzkiej (kawałek 

przez Jaźwiny przez las) – wnioskuje radny Róg. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokołowała:                                                      Wiceprzewodniczący Komisji 

 

                                                                                             Robert Róg 


