
Protokół z posiedzenia 

Komisja Rozwoju Społeczno -Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług 

w dniu 28.06.2017r. 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Sali Narad Urzędu Gminy Niwiska od godz. 13:00 

 i trwało do godz. 15:30. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie wyżej wymienionej Komisji  zgodnie z załączoną 

 listą obecności. 

W obradach Komisji uczestniczyła również :  

1/  Elżbieta Wróbel – Wójt Gminy Niwiska 

2/ Jolanta Łagowska – Skarbnik Gminy 

Posiedzenie Komisji otworzył Stanisław Rzeszutek ,przywitał członków komisji oraz 

Elżbietę Wróbel – Wójta Gminy Niwiska i Jolantę Łagowską – Skarbnika Gminy Niwiska. 

Przewodniczący Komisji przedstawił tematykę obrad:  

1.Sprawozdanie Wójta Gminy  z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 

2 .Perspektywa rozwojowa Gminy Niwiska na rok 2017 i dalsze lata ze szczególnym  

   uwzględnieniem oświaty i infrastruktury. 

3. Informacja i analiza wydanych  zarządzeń Wójta Gminy dot. zmian w budżecie 

    gminy w II kw. 2017 r. 

4. Konsultacje projektów uchwał na sesje Rady Gminy. 

Przebieg obrad: 

Głos zabrała Wójt Gminy Niwiska – Elżbieta Wróbel, zreferowała wykonanie budżetu gminy 

za rok 2016.   

Radni nie mieli zastrzeżeń do wykonania budżetu za rok 2016 i stwierdzili ,że zadania są 

realizowane właściwie. 



 W perspektywach rozwoju Gminy Niwiska na rok 2017 i dalsze lata Wójt Gminy 

poinformowała , że w budżecie gminy 2017 są inwestycje: 

-budowę systemu uzdatniania wody ( dwa przetargi mało środków finansowych ok.100 tys. 

zł) 

- modernizację dróg śródpolnych (wniosek do województwa podkarpackiego , na dzień 

dzisiejszy bez informacji o rozpatrzeniu) 

-budowę sali gimnastycznej w Przyłęku ( w toku realizacji), 

- budowa szatni sportowej w Siedlance ( 2 przetargi , za mało środków finansowych , po II 

przetargu brak ok. 135 tys. zł), 

Największe koszty z budżetu gminy związane będą z oświatą w związku z nową reformą 

dotyczącą wygaszenia gimnazjum, skutki tych zmian poniesie samorząd i budżet gminy 

ponosząc wydatki związane z poborami dla nauczycieli. Konsekwencje tych wydatków                               

z budżetu gminy  poniesiemy w kolejnych latach, gdyż nie zmienia się system finansowania 

oświaty w Polsce, przez MEN zostaje odsunięty w czasie. 

Kolejno Jolanta Łagowska – Skarbnik Gminy Niwiska dokonała analizy zmian w zarządzeniach 

wójta ;  w wydatkach i dochodach , omówiła zwiększenia i zmniejszenia dochodów i 

wydatków w budżecie gminy 2017 roku. 

Radni nie mieli pytań do przedstawionych zmian w budżecie. 

Wójt Gminy omówiła projekty uchwał na sesję Rady Gminy w dniu 29.06.2017r,  projekt 

uchwały po autopoprawce; zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Niwiska na rok 2017                        

i zmniejszenie wydatków budżetowych na rok 2017. 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

Prowadzący obrady podziękował wszystkim za przybycie i udział w dyskusji.  

Protokołowała:  

Marzena Rzeszutek 

      


