
Protokół 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej 

Rzemiosła i Usług Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 22 marca 2018r. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Analiza gospodarowania odpadami za 2017 rok z analizą kosztów. 

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

w I kw. 2018 r. 

3. Konsultacja i opiniowanie materiałów na sesję. 

 

Przewodniczący Stanisław Rzeszutek przywitał członków komisji, Elżbietę Wróbel – 

Wójta Gminy Niwiska oraz Radnych. W pierwszej kolejności analizę gospodarowania 

odpadami przedstawiła Karolina Sukiennik, która  poinformowała, że na dzień 14.03.2018r. 

zostało złożonych 1437 deklaracji (1388 os. fizyczne),  z czego 49 deklaracji złożone są przez 

podmioty. Na 1437 złożonych przez gospodarstwa deklaracji - 25 właścicieli nieruchomości 

zdecydowało o niesegregowaniu odpadów. W wyniku przeprowadzonego przetargu na terenie 

Gminy Niwiska podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne została firma Zieliński Zbigniew – 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Zieliński” z siedzibą w Rakowie  

przy ul. Klasztornej 27,  26 – 035 Raków, która jednocześnie prowadzi Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów. Umowa z firmą „Zieliński” na wywóz i zagospodarowanie odpadów 

została zawarta na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2019r., oraz na utworzenie i prowadzenie 

PSZOK-u od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. Wójt Elżbieta Wróbel przedstawiła koszty,  

jakie gmina poniosła w związku z odpadami za 2017 rok, łącznie była to kwota 312.323,52 zł. 

Kwota ta zawiera wydatki m.in. na wywóz odpadów, edukacje ekologiczna, wynagrodzenia, 

prowizje komornicze. Dodała, iż w 2017 roku wysłano do mieszkańców 556 upomnień. 

Rzeszutek Stanisław poruszył temat zaległości 7.802,62 zł – Wójt poinformowała,  

że ściągane są one przez komornika. Radny Róg zwrócił się z zapytaniem, czy to kwota  

z kilku lat, czy tylko z 2017 roku? Wójt odpowiedziała, że jest to kwota z kilku lat. Poruszono 

temat odpadów – opon w Przyłęku w jednym z gospodarstw domowych, a także kasacji 

pojazdów. Robert Róg zawnioskował o kosze na śmiecie w miejscach publicznych. 



Następnie Skarbnik Gminy Elżbieta Lewandowska – Smoleń przedstawiła punkt 

obrad dot. zarządzeń wydawanych przez Wójta. Wydane zostało tylko 1 zarządzenie  

z dnia 6 marca br. uwag nie było. 

Kolejnym tematem była konsultacja materiałów na sesję. Wójt i Skarbnik omówiły 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018r.; jest ona 

związana z projektem zmiany uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2018 rok.  

W uchwale budżetowej zwiększa się dochody budżetowe na 2018 rok o kwotę 229 616,80 zł., 

zmniejsza się dochody budżetowe na 2018 rok o kwotę 262 095,00 zł., zmniejsza się wydatki 

budżetowe na 2018 rok o kwotę 123 803,33zł, zwiększa się wydatki budżetowe na 2018 rok  

o kwotę 437 579,13 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą  

oraz po uwzględnieniu uchwały Nr XLIII/256/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku ustala się 

deficyt budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 1 176 254,00 zł. Wprowadza się wolne 

środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, 

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 346 254 zł.,  

które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 346 254,00 zł. 

Zwiększa się przychody budżetu gminy z tytułu wprowadzenia wolnych środków,  

jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających  

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 346 254,00 zł. Wójt omówiła 

szczegółowo treść przedmiotowej uchwały, w tym: wolne środki, zakup wyposażenia do sali 

gimnastycznej w Przyłęku, budowę oświetlenia w Hucinie (zadanie to miało być realizowane 

w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi, ale nie ma takiej możliwości,  

część funduszy jest przeznaczona w ramach funduszu sołeckiego, Wójt poddała  

pod głosowanie, czy dokłada się resztę brakującej kwoty do tego przedsięwzięcia). Radny 

Róg poruszył temat wilgoci pojawiającej się na parterze (scena-podłoga) w remizie  

w Kosowach, oświetlenie przy stadionie, braku monitoringu przy szkole podstawowej  

w Kosowach i przy szatni sportowej w Kosowach. Radny Rzemień poruszył temat 

możliwości zakupu agregatu chłodniczego, wymiany drzwi do OSP. Wójt przekazała,  

że co miało być zrobione, to jest zrobione w remizie OSP Kosowy, doszły dodatkowe koszty 

remontu korytarza, malowanie dwóch pomieszczeń – one nie były w planie.  

Radni zaakceptowali zmiany w budżecie. 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/285/2010 

Rady Gminy Niwiska z dnia 20 września 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad 

wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych 

http://niwiska.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_01/BIPF5465BB2AF69EEZ/I_7.pdf


uczestniczących w działaniach ratowniczych lub w szkoleniu pożarniczym. W przedmiotowej 

uchwale zaproponowano stawki godzinowe: 14 zł – za udział w akcji ratowniczej i 4 zł  

za udział w szkoleniu pożarniczym. Głos zabrał Stanisław Rzemień, który stwierdził,  

że trzeba zachęcić do szkoleń i proponuje stawkę godzinową 12 zł za akcję i 6 zł za szkolenie. 

Zygmunt Kluk akceptuje zaproponowane stawki w projekcie uchwały. Robert Róg uważa,  

że straż jest potrzebna. Komisja zaopiniowała pozytywnie zaproponowane stawki  

w przedmiotowej uchwale.  

Następnie omówiono sprzedaż działek w Siedlance i Niwiskach. W Siedlance 

sprzedaż działek została zaakceptowana na zebraniu wiejskim, w terenie była Sołtys i Radni 

Chmielowiec i Jachyra. Radni przeanalizowali mapki, zaopiniowali pozytywnie sprzedaż.  

Kolejnym tematem, który poruszył Robert Róg była uchwała intencyjna, której  

nie wprowadził do porządku obrad w marcowej sesji – dotycząca zabezpieczenia środków 

finansowych na zakup średniego samochodu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Siedlance. Głos zabrała Wójt. Poinformowała, że jest to uchwała 

intencyjna, w budżecie państwa widnieje 260.000,00 zł na zakup samochodu dla jednej  

z jednostek OSP na terenie powiatu kolbuszowskiego, nowe auto kosztuje 800.000,00 zł,  

nie wiadomo, jakie środki będzie można pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wójt uważa, że nie stać gminy na więcej,  

niż 300.000,00 zł, bo trzeba działać w każdym kierunku. Po spotkaniu, jakie miała  

z Zarządem OSP Siedlanka; Zarząd przekazał, że auto po karosacji (obca rama, reszta 

wszystko nowe; nowy wierzch, rejestracja, certyfikat- dopuszczenie PSP) to koszt ok. 

400.000,00 zł, sprowadzenie auta z zagranicy – używane z 2008 roku to koszt 425.000,00 zł, 

auto po częściowej karosacji (własna rama, rejestracja ta sama, nie trzeba dopuszczenia PSP, 

silnik nowy wmontowany MAN, nowa skrzynia MAN, pompa) to koszt 220.000,00 zł.  

Wójt uważa, że pomysł trzeba przedyskutować, Rada winna się wypowiedzieć do końca 

miesiąca i zwraca się z prośbą o wypowiedź do komisji i puszczenie na sesję uchwały,  

aby OSP Siedlanka szukała wariantów do pozyskania środków. Aktualnie auto z OSP 

Siedlanka – star jest wycofane z systemu – nie przeszło przeglądu. Trzeba się zastanowić,  

czy dokładać, a potem sprzedać za te same pieniądze, mamy przecież wiele innych wydatków 

– stwierdza Wójt. Elżbieta Wróbel poddała pod opiniowanie przedmiotowej komisji 

omawianą sprawę. Radny Rzeszutek pytał się Prezesa OSP, czy wytrzymają jeszcze rok lub 

dwa z autem, i prezes odpowiedział mu, że tak. Uważa Radny Rzeszutek, że temat jest 

aktualny, ale teraz nas na to nie stać. Robert Róg uważa, że ta uchwała intencyjna nie jest 



potrzebna. Robert Róg nie rozumie celu tej uchwały. Radny Róg uważa, że OSP nie może 

zostać bez auta, wszystkim OSP zabezpiecza się auta na kwotę 50.000,00 zł, a zabezpieczenie 

300.000,00 zł dla OSP Siedlanka będzie wyróżnieniem. Uważa, że uchwała intencyjna  

nie wchodzi w rachubę, trzeba zabezpieczyć w budżecie 200.000,00 zł, radny Rzeszutek 

zwrócił uwagę, że wejdzie gmina w zadłużenie, nie można robić nic pochopnie. Wójt 

zawnioskowała o przeniesienie tematu - po otwarciu ofert w rozbudowę szkoły w Kosowach. 

Radny Rzemień jest za tym, aby OSP Siedlanka coś sobie załatwiła. Rzeszutek Stanisław 

dodał, że chce zostawić sprawę otwartą. Robert Róg nie zgadza się na uchwałę intencyjną, 

zgadza się na wprowadzenie 200.00,00 zł do budżetu, stwierdził, że każda straż chce 

funkcjonować – wniosek Roberta Roga poparł Zygmunt Kluk. Do tematu Komisja powróci  

na kwietniowym posiedzeniu.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 

 


