
Protokół 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej 

Rzemiosła i usług Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 27 września 2017r. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

Tematyka posiedzenia: 

1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. 

2. Analiza wydanych zarządzeń Wójta Gminy w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 

w III kw. 2017 r. 

3. Opiniowanie materiałów na sesję. 

 

Przewodniczący Stanisław Rzeszutek przywitał członków komisji oraz Elżbietę 

Wróbel – Wójta Gminy Niwiska.  

Głos zabrała Wójt Gminy Niwiska – Elżbieta Wróbel - zreferowała wykonanie 

budżetu za I półrocze 2017 roku. Robert Róg wskazał na pozycje dot. wydatków administracji 

– Wójt w odpowiedzi poinformowała, że zabezpieczone są tam odprawy osób, które są 

uprawnione do emerytury, jubilatki, etc. Stanisław Rzeszutek zwrócił sie z zapytaniem:  

czy w ramach reformy edukacyjnej wpłyną dodatkowe pieniądze i czy wystarczy pieniędzy 

na oświatę? Wójt poinformował, że będzie ubiegać się o środki z rezerwy 0,$% MEN na 

odprawy dla nauczycieli i z tytułu wzrostu zadań szkolnych ( większa ilość uczniów w 

SzMIst.), ile braknie w oświacie w roku 2017 Dyrektorzy do 15 października br. mają 

wyliczyć, ile będzie brakować pieniędzy.  

Kolejno Elżbieta Wróbel zreferowała zarządzenia wydane z dnia 19 i 31 lipiec, 17 i 31 

sierpnia i 12 i 19 września 2017 roku.  

Wójt Gminy Niwiska przedstawiła projekty uchwał na sesję Rady Gminy w dniu  

28 września br.; zmiany do uchwały budżetowej, omówiła zwiększenie i zmniejszenie 

dochodów w budżecie Gminy Niwiska na 2017 rok i zmniejszenie i zwiększenie wydatków 

budżetowych na rok 2017r. 

Kolejno Elżbieta Wróbel przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXVII/179/2012 Rady Gminy Niwiska z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska. 

Zmianom ulegnie wskazanie kolorystyki worków na odpady (niebieski, zielony, żółty, 

brązowy). Kolejna uchwała dot. zmiany uchwały Nr X/54/2015 Rady Gminy Niwiska z dnia 

 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
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i zagospodarowania tych odpadów związana jest z częstotliwością odbioru odpadów 

selektywnych – zmiana informuje, że w okresie letnim odbiór będzie comiesięczny.  

Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność gminy Niwiska w trybie bezprzetargowym dot. sprzedaży 1 ara przy 

drodze wojewódzkiej w Siedlance. Robert Róg poprosił radnych z Siedlanki o rozeznanie 

sprawy, aby nie było żadnych problemów w przyszłości.  

Ostatni projekt uchwały dotyczył wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Wójt poinformowała, iż realizując tryb 

przetargowy będziemy musieli wydać około 1000 zł (na ogłoszenia w prasie, etc.). Umowa 

jest 10-letnia, zaś okres wypowiedzenia mamy 3-miesięczny. Współpraca z dzierżawcą do tej 

pory była bezkonfliktowa, dzierżawca płacił 160 zł rocznie i kosił raz w okresie letnim teren. 

Robert Róg zastanawia się, czy 10 lat to nie jest za długi termin. Wójt odpowiedziała,  

iż mamy 3-mieiseczny okres wypowiedzenia każdej ze stron. Wszyscy radni zebrani  

na przedmiotowej komisji nie byli przeciwni projektowi tej uchwały.  

Wójt poinformowała o piśmie (w załączeniu), jakie wpłynęło z PZDW dot. budowy 

chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 w m. Przyłęk.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 
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