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Protokół 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, 

Rzemiosła i Usług Rady Gminy odbytego w dniu 13 grudnia 2016 r. 

 

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik do protokołu. 

W posiedzeniu uczestniczyła wójt gminy Elżbieta Wróbel. 

Tematyka obrad: 

1. Konsultacja projektu budżetu gminy na 2017 rok. Wypracowanie opinii Komisji. 

2. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2017 rok. 

3. Konsultacja materiałów na sesję. 

 Ad pkt 1. Posiedzeniu przewodniczył pan Stanisław Rzeszutek – 

przewodniczący komisji, który po otwarciu obrad i powitaniu zebranych oddał głos 

pani Elżbiecie Wróbel celem omówienia projektu budżetu gminy na 2017 rok. Na 

bieżąco udzielała wyjaśnień na zadawane przez radnych pytania. 

W dyskusji zabrali głos: 

 Radny Robert Róg wnioskuje o ujęcie do budżetu 20 tys. zł. na drogę do Blizny. 

Jeśli zabezpieczy się pewną kwotę, może uda się dofinansowanie z Nadleśnictwa. 

Ponadto należy ująć dokończenie drogi Słonecznej w Kosowach  70 metrów oraz 

drogę Majową (ok. 100 m.). 

 Wójt gminy pani Wróbel odpowiedziała, że to  nie jest tak, że na Bliznę 

pieniądze będą. Pani wójt była w tej sprawie u nadleśniczego, ponownie wystosuje 

wystąpienie w m – cu styczniu. Musimy całkowicie zejść z deficytu, by powalczyć  

o środki unijne. Wyjaśniła, że ulica Majowa w Kosowach ma nieuregulowany stan 

prawny, własność  prywatna, ale właściciele wyrazili zgodą na nadanie nazwy ulicy. 

 Zdaniem radnego Rzemienia-  jeśli chodzi o dokończenie ulicy Słonecznej  - 

trzeba to zrobić, ponieważ mieszkaniec ładuje tam miliony. Jest nadzieja, że będziemy 

mieć niedługo zyski, ponieważ przeniesiona zostanie firma z Tarnobrzega. 

 Pani Wróbel wyjaśniła, iż gmina cały czas wykonywała podbudowę na odcinku 

będącym własnością gminy. Podjęto uzgodnienie, że asfalt zostanie wykonany po 

zakończeniu budowy przez inwestora, kiedy zakończy jeździć ciężki sprzęt. Dochodzi 

ponadto temat wykonania rowu. 

 Radny Rzeszutek zauważyć, że w administracji jest o 300 tys. zł. więcej niż  

w latach ubiegłych. Zdaniem radnego jest tu nadwyżka. Podobnie oświata i 

wychowanie – dział jest zawyżony. 

 W odpowiedzi pani wójt zaznaczyła, ze nic nie jest zawyżone. Wszystko  

w oświacie poszło w górę. W całej kwocie w dziale oświata jest 350 tys. zł. na salę 

gimnastyczną w Przyłęku i 50 tys. zł. Niwiska – Szkoła Muzyczna. Pozostałe 100 tys. zł. 

jest podwyżka w oświacie. Trzeba dodać wyrównanie za rok poprzedni. 
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 Radny Rzeszutek zaznaczył, że Przyłęk daje do gminy najwięcej podatków. 

Trzeba w tej wsi także robić drogi. Radny wnioskuje, aby z pieniędzy na remonty i 

bieżące utrzymanie dróg gminnych wyznaczyć kwotę 70 tys. zł. na dokończenie drogi 

od Blicharzów w kierunku Kosów. Druga sprawa – droga Resztówka robiona ze szkody 

powodziowej, została okrojona o 135 tys. zł. Środki te przerzucono na inną wioskę. 

Wreszcie nadchodzi czas, by zadbać o tą drogę i zwrócić pieniądze.  

 Włączając się do dyskusji pani wójt wyjaśniła, iż 70 tys. zł. jest na zakupie 

materiałów i 70 tys. zł. na usługach. Na bieżące utrzymanie dróg oraz to, co się wiąże 

z infrastrukturą drogową w ciągu roku są potrzebne pieniądze. O Przyłęku też pani 

wójt pamięta, jest sala gimnastyczna, daje się tam pieniądze i trzeba realizować 

inwestycje. Jest taka zasada. że jeżeli realizujemy gdzieś inwestycje, idą większe 

pieniądze. Był czas, że w Przyłęku szła kanalizacja oraz inne zadania. W każdej 

miejscowości idą zadania na tyle, na ile się da. 

 Ponownie zabierając głos radny Rzeszutek widzi potrzebę wykonania kawałka 

chodnika od szkoły w „tamtym kierunku”. W ciągu roku spływają jakieś pieniądze  

i trzeba to mieć na uwadze. 

 Radny Róg przedstawił swoje stanowisko. Patrząc na budżet, który został 

przedstawiony, mamy duże wydatki związane z halą sportową. To co mamy wpisane 

w budżecie, to zapewnienie PROW. Ale płatności przejściowe będą szły i pieniądze 

fizycznie trzeba wydać. Dlatego – zdaniem radnego – w tym budżecie jest miejsce na 

drobne sprawy, które nie generują setek tysięcy złotych, tylko jakieś niewielkie 

koszty. Radny widzi realną szansę do wkładania zadań pod koniec następnego roku 

albo w roku 2018. Jeżeli dojdzie kanalizacja, to będzie kolejny wydatek, który trzeba 

pokryć. Jeżeli podjęliśmy się dużych wyzwań, to je zrealizujmy, żeby umożliwić 

realizację dalszych zadań, które są niezbędne, np. drogi o które upomina się radny 

Reszutek. 

 Radny Rzeszutek ponownie upomina się o przeznaczenie 70 tys. zł. z remontu 

dróg na drogę w kierunku Blicharza. 

 Pani wójt nie zgadza się, ponieważ musi znaleźć w budżecie 607 tys. zł. aby 

zejść z deficytu. Komisja wnioski może wypracować, ponieważ będzie nadwyżka 

budżetowa być może w kwietniu 2017 r. 

 Radny Rzemień jest  zdania, że chociaż budżet na rok 2017 nie obejmuje 

żadnych inwestycji w Kosowach, to nie ma zastrzeżeń bo rozumie, że w innych wsiach 

też trzeba coś zrobić. „Jeżeli przewodniczący Komisji Rozwoju uważa, że hala 

sportowa w Przyłęku to jest nic, to nie wiem, co mam powiedzieć” – zaznaczył pan 

Rzemień. Musimy myśleć rozsądnie. 

 Jeżeli pojawią się możliwości, to sam za tą drogą zawnioskuję – zapewnił 

przewodniczący rady. 

 Komisja wypracowała opinię do projektu budżetu gminy na 2017 rok. Projekt 

budżetu złożonego przez wójta zgodnie z obowiązującymi terminami w tym zakresie 
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jako całość Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, 

Rzemiosła i Usług opiniuje pozytywnie z włączeniem do budżetu wniosku  

o wyrównanie dofinansowania punktów przedszkolnych względem przedszkola, 

 z wprowadzeniem odpłatności sołtysom za doręczenie decyzji wymiarowej w 

kwocie 3 zł od nakazu. Wnioski dotyczące wykonania dróg Majowej i Słonecznej 

oraz drogi do Blizny powinny znaleźć się w budżecie  jak również wnioski po 

fizycznym wpływie dofinansowań inwestycji w 2017 r. tj. droga Marmury – Kosowy 

– Ługnica z terminem realizacji możliwym do wykonania. Wniosek dot. rozbudowy 

Szkoły Podstawowej w Hucinie należy rozważać najwcześniej w roku budżetowym 

2018. Reasumując komisja stwierdza, że budżet jest optymalny do możliwości  

2017 roku ze szczególnym wskazaniem obniżenia deficytu, co w efekcie skutkowało 

będzie pozytywnym rozwojem gminy poprzez powstające inwestycje. 

  Powyższą opinię komisja zaakceptowała jednogłośnie. 

 Ad pkt 2. Wójt gminy Elżbieta Wróbel przedłożyła do konsultacji projekty 

uchwał w sprawie: 

- wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Niwiska na 2016 rok 

(autopoprawkę), 

- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Niwiska przez 

inne niż Gmina Niwiska osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

- w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Budujemy i wzmacniamy rodzinę 

– Kompleksowy program wsparcia rodzin z terenu Gminy Niwiska. 

 Komisja nie wnosiła uwag do w/w projektów uchwał. 

 Ad pkt 3. Komisja opracowała projekt planu pracy na 2017 rok, który zostanie 

przedłożony na najbliższej sesji Rady Gminy. /Powyższy projekt stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu/. 

 Wobec wyczerpania porządku obrad, zakończono posiedzenie komisji. 

 

 

  Protokołowała: 


