
Protokół 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej 

Rzemiosła i Usług Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 15 czerwca 2018r. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017r.  

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

w II kw. 2018r. 

3. Konsultacja i opiniowanie materiałów na sesję. 

 

Wiceprzewodniczący Stanisław Rzemień przywitał członków komisji, Elżbietę Wróbel – 

Wójta Gminy Niwiska, Elżbietę Lewandowska- Smoleń - Skarbnika Gminy Niwiska  

oraz Radnych. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017r. Wójt 

charakteryzowała na wcześniejszych komisjach, nie było potrzeby omawiania na posiedzeniu.  

Informację i analizę wydanych zarządzeń Wójta Gminy dot. zmian w budżecie gminy  

w II kw. 2018r. przedstawiła Skarbnik Gminy Elżbieta Lewandowska – Smoleń. Przekazała 

zebranym, iż wydano 3 zarządzenia, wszystkie dot. zmian w budżecie. Zarządzenie z dnia 

23.04.2018 dot. m.in.: akcyzy, środków z pomocy społecznej. Zarządzenie z dnia 

30.04.2018r. dot. m.in.: dotacji na przedszkola, stypendiów. Zarządzenie z 24.05.2018r.  

dot. m.in.: stypendiów.  Uwag nie było.  

Następnie wójt omówiła projekt uchwały budżetowej. Zwiększa się dochody budżetowe  

na 2018 rok o kwotę 592.417,00 zł., z tego: dochody bieżące o kwotę 507.417,00 zł.  

i dochody majątkowe o kwotę 85.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2018 rok  

o kwotę 76.369,50 zł., z tego wydatki bieżące o kwotę – 76.369,50 zł. Zwiększa się wydatki 

budżetowe na 2018 rok o kwotę 668.786,50 zł., z tego: wydatki bieżące – 9.186,50 zł  

i wydatki majątkowe –659.600,00 zł. uwag nie było. Kolejno Wójt przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Niwiska  jako partnera  

do realizacji projektu p.n.: „Chatka PUCHATKA”. Gmina Niwiska wystąpi jako partner  

do realizacji projektu p.n.: „Chatka PUCHATKA”, którego Liderem jest Stowarzyszenie Kół 

Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  



Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.4 Rozwój Opieki Żłobkowej  

w Regionie. Wkład Gminy Niwiska będzie niepieniężny jako użyczenie pomieszczeń. Uwag 

nie było. 

Następnie Wójt poruszyła temat naborów do PROW-u, tj. zagospodarowania terenu wokół 

gminy, remont stadionów sportowych w Kosowach, Trześni i Hucinie; RPO na budowę 

wodociągu w Niwiskach, a także nabór w ramach rewitalizacji. Elzbieta Wróbel uważa,  

że wnioski warto składać, ważne jest opisanie innowacyjności w poszczególnych projektach. 

Robert Róg zwrócił uwagę na problem znaków ograniczenia tonażu pry drodze w Kosowach, 

jest to utrudnienie dla mieszkańców.   

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 

 


