
Protokół 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej 

Rzemiosła i Usług Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 3 września 2018r. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Tematem posiedzenia będzie: 

1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r. 

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

gminy w III kw. 2018r. 

3. Konsultacja i opiniowanie materiałów na sesję. 

 

Przewodniczący Stanisław Rzeszutek przywitał członków komisji, Elżbietę Wróbel – 

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

oraz Radnych. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2018r. zostało przedłożone 

wszystkim radnym, wyjaśnień udzielała zebranym radnym na bieżąco Wójt Gminy Niwiska 

Elżbieta Wróbel. Radny Rzeszutek poruszył temat wykazanych zaległości podatkowych, 

ściągalności podatków, zwrotu VAT-u. Do przedmiotowego tematu nie było uwag. 

Radni przeanalizowali zarządzenia wydane w III kwartale 2018 roku – uwag nie było.  

Następnie Wójt Gminy Niwiska przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy 

Finansowej oraz uchwały budżetowej. Zwiększa się dochody budżetowe na 2018 rok o kwotę 

1.769.257,73 zł., z tego: dochody bieżące o kwotę 615.206,15 zł. i dochody majątkowe  

o kwotę 1.154.051,58 zł. Zmniejsza się dochody budżetowe na 2018 rok o kwotę 

3.818.718,34zł, z tego: dochody majątkowe o kwotę 3.818.718,34 zł. Zmniejsza się wydatki 

budżetowe na 2018 rok o kwotę 4.616.265,53 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę – 23.050,00  

zł. i wydatki majątkowe o kwotę – 4.593.215,53 zł. Zwiększa się wydatki budżetowe na 2018 

rok o kwotę 2.566.804,92 zł., z tego: wydatki bieżące – 665.598,01 zł i wydatki majątkowe – 

1.901.206,91 zł. Uwag nie było.  

Wójt Gminy Niwiska przedstawiła również projekt uchwały dot. wyrażenia zgody  

na dzierżawę, na okres 25 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 449  

o powierzchni ewidencyjnej 7.64  ha. stanowiącej własność Gminy Niwiska, położonej  

w obrębie Hucina, gmina Niwiska. Radni nie wnosili uwag.  



Ponadto przedstawiono treść projektu uchwały dot. zmiany Statutu Gminy Niwiska 

oraz projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Do żadnego z powyższych projektów uchwał nie był uwag. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 

 


