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Protokół z posiedzenia  

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy  

odbytego w dniu 24 listopada 2017r. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Konsultacja projektu budżetu gminy na 2018 r. Opracowanie opinii Komisji. 

2. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2018 r. 

 

Radny Piotr Skiba przywitał przybyłych radnych i Wójta Gminy Niwiska – Elżbietę 

Wróbel. Posiedzenie rozpoczęła Elżbieta Wróbel – Wójt Gminy Niwiska przedstawiając 

projekt budżetu na 2018 rok ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na oświatę.  

Radny Skiba zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób są wyliczane pieniądze  

na punkty przedszkolne. Wójt poinformowała, iż zgodnie z prawem pracownicy naszego 

urzędu zasięgają informacji do najbliższej gminy zbliżonej do naszej, tj. do Gminy Raniżów, 

która prowadzi publiczne przedszkole. Informacja zawiera koszty utrzymania dziecka,  

taka informacja przedkładana do naszego urzędu jest dwa razy w roku.  

Następnie Stanisław Nawalany zwrócił się z wnioskiem o budowę chodnika  

w Przyłęku, w stronę leśniczówki. Wójt i Radny Róg stwierdzili, że Gmina Niwiska dokłada 

ogromne pieniądze do inwestycji powiatu - dróg powiatowych biegnących przez nasza gminę.  

Radny Skiba zapytał się, czy będą planowane drogi śródpolne w przyszłym roku – 

Elżbieta Wróbel poinformowała, że nie ma uwzględnionych przedmiotowych dróg.  

Wójt dodała, iż jest za tym, aby remontować tylko te drogi śródpolne, przy których są 

zamieszkałe domostwa – wskazując przy tym drogę w Niwiskach przy leśniczówce  

do p. Bernackich – ten pomysł zaaprobował Jan Boroń. Radny Boroń dodał, iż liczy  

na operatywność Pani Wójt w kierunku inwestycji.  

Radny Skiba dodał, że jeśli sołectwa chcą inwestycji, niech przekazują  

np. 80% środków z funduszu sołeckiego na inwestycje. Radny Skiba stwierdził, że każdy  

coś chce, a za tym idą ogromne koszty. Poruszono temat braku wody w Niwiskach w sezonie 

letnim i przyszłościowego funkcjonowania wodociągu i zabezpieczenia wody  
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dla mieszkańców. Radny Skiba dodał, że ZUK winien myśleć przyszłościowo, do przodu.  

Jan Boroń dodał, że projekt budżetu jest dobry.  

Podsumowując, przedmiotowa komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu  

na 2018 rok ze wskazaniem dot. rozbieżności dotacji do punktów przedszkolnych i 

przedszkoli.  

Na tym zakończono posiedzenie.  

 

 

 

         Protokołowała: 

 

Małgorzata Zielińska-Micek 


