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Protokół 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki 

Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady Gminy odbytego w dniu 7 stycznia 2015 r. 

 

Komisja obradowała w pełnym składzie. 

Zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w 

posiedzeniu dodatkowo uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

Piotr Skiba oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa Stanisław Bryk. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Tematyka obrad: 

1.Analiza wniosków stałych Komisji Rady Gminy wypracowanych podczas 

konsultacji projektu budżetu gminy na 2015 rok. 

/Posiedzenie z udziałem Przewodniczących komisji problemowych/. 

2. Opracowanie opinii Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego do projektu 

budżetu gminy na 2015 rok. 

3. Sprawy różne i wolne wnioski. 

                Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Stanisław Rzeszutek, 

który po powitaniu radnych oraz zaproszonych gości przedstawił porządek 

posiedzenia, do którego nie wnoszono żadnych uwag. 

               Zabierając głos wójt gminy Elżbieta Wróbel zaznaczyła, iż wszystkie 

wnioski komisji zostały uwzględnione i proponuje zreferować projekt uchwały na 

sesję budżetową z tymi zmianami, które wprowadziła i dopiero wtedy dyskutować. 

Skarbnik gminy ten projekt dopracowuje. 

Pani Wróbel zreferowała zmiany, jakie będzie zawierać nowa uchwała budżetowa. 

Wydatki: 

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwrot kosztów budowy odcinków 

budowy wodociągu dla mieszkańców – było 30 000 zł, zmniejsza się  o 10 000 zł. 

- Przebudowa drogi śródpolnej w Hucinie na dz. o nr ewid. gr 66 – 30 000 zł., będzie 

zmiana zadania na ulicę Akacjową w Kosowach ( w gr. 200 m)  i Hucinie ok. 1 km). 

Ulica Akacjowa w Kosowach jest na działce 1933, natomiast w Hucinie na działce 

276. 

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg – było 190 000 zł., zmniejsza się o 100 000 zł. 

- Zakup usług pozostałych – remonty i bieżące utrzymanie dróg było 80 000 zł., 

zmniejsza się do 70 000 zł. 

- Administracja publiczna – wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejsza się  

o 70 000 zł. Płace zostały szczegółowo przeliczone i zawierają 4% podwyżki. 

Ponadto na zakupach materiałów było 33 001,81 zł., zmniejsza się o 10 000 zł. 

- Dział 801 Oświata i wychowanie –wymiana pieca c.o. i modernizacja korytarza w 

szkole podstawowej w Hucinie – było 40 000 zł. Wymiana pieca zostaje wykreślona, 
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na modernizację korytarza pozostaje 15 000 zł. 

- Modernizacja w.c. i wymiana podłóg w szkole podstawowej w Kosowach – było 

10 000 zł., zwiększa się o 20 000 zł., łącznie będzie 30 000 zł. 

- W dziale 801 w paragrafie płacowym szczegółowo zostały przeliczone wyrównania 

dla nauczycieli za rok 2014 i poprzez zmniejszenia w wynagrodzeniach uzyskuje się 

kwotę 170 000 zł. 

- W oddziałach przedszkolnych zmniejszamy wydatki o 230 000 zł. 

- Pomoc społeczna – zasiłki celowe zmniejszamy 5 000 zł. 

- Dział 900 – zakup energii było 130 000 zł., po przetargu na dostawę energii 

zmniejszamy do 100 000 zł. 

- W tym samym dziale – konserwacja oświetlenia i dystrybucja było 130 000 zł, 

zmniejszamy do 120 000 zł.  

- W dotacji dla ZUK na kanalizację było 46 640 zł., zwiększamy do 56 500 zł. 

(zgodnie z uchwalonymi taryfami). 

- Dział 900 rozdz. 90001 – zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnej dla 

mieszkańców – było 30 000 zł., zmniejszamy do 20 000 zł. 

- Dział 921 była dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury –  

230 000 zł., zmniejsza się do 200 000 zł., 30 000 zł wyrzucamy na polichromię. 

Zostaje wskazany wydatek: 
- Budynek szatni sportowej w Kosowach o 1 000 zł większy ( aby zamienić 

wykładziny na płytki). 

- Gimnazjum Publiczne – zakup komputerów 10 000 zł. 

- Rada Gminy zwiększenie o 22 000 zł. 

- Droga Trześń k .p. Ofiary – 50 000 zł. 

- Droga Niwiska k. Weterynarii – 50 000 zł 

- Kluby sportowe – zwiększenie o 15 000 zł. 

- Chodnik w Hucinie od szkoły do sklepu (ok 150 m. b.) przy drodze gminnej  

104161 R – 22 000 zł. 

- Zwiększa się dochody za zajęcie pasa drogowego – sieć szerokopasmowa -  

21 110 zł. Taką kwotę będziemy mieć corocznie wpływ do budżetu przez 10 lat. 

- Po stronie wydatków musimy dać 2 000 zł na zakup działki pod pompownię w 

Kosowach. 

- Diety dla obwodowych komisji wyborczych i gminnej komisji wyborczej – wybory 

sołtysów – 1 800 zł. 

- Pomoc dla Powiatu Kolbuszowskiego na budowę chodników w Przyłęku  

k. Marmurów  i Niwiska w kierunku Trześni. Będą to pieniądze rzędu 270 000 zł. na 

każdy z tych chodników. W Niwiskach zaprojektowany jest od poczty do zakrętu na 

Folusz po lewej stronie, potem po prawej stronie do granicy z Trześniem, koło  

p. Pezdowej przechodzi na drugą stronę. 

               W dyskusji zabrali głos: 

- Radny Skiba uważa, iż budowa chodnika w pierwszej kolejności powinna być od 

Trześni w kierunku Niwisk. Jest tam duży zakręt, duży ruch, ślisko, naprawdę jest tam 

trudna sytuacja. Droga ta już w 2012 roku była zaplanowana do budowy chodnika. 
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- Zdaniem radnego Bryka trzeba zmienić dokumentację i poprowadzić go od poczty 

bezpośrednio jednym ciągiem po prawej stronie. 

 - Kolejna zmiana w budżecie – dotychczasowy zapis  Dział 926 – turniej w piłce 

nożnej zastąpimy zapisem - turnieje sportowe – informuje pani wójt. 

 - Zdaniem radnego bryka droga do weterynarii jest potrzebna do roboty, ale może 

jeszcze poczekać rok czy dwa. Natomiast – jeżeli chodzi o budowę chodnika – to jest 

rzecz niezbędna. Zagrożenie wypadkowe na tym odcinku jest znaczne, bardzo 

niebezpieczny zakręt k. transformatora i ilość dzieci, które tam idą. Więc należałoby 

dołożyć do tego chodnika 50 tys. zł. na wsparcie Starostwa Powiatowego i zrobić taką 

długość, jaka jest możliwa. Jest to wniosek radnego Bryka. W Niwiskach 

zdecydowanie więcej młodych i starszych ludzi porusza się po tym chodniku. Trześń 

miała w tamtym roku w budżecie środki na budowę chodnika, poszły na drogę 

powiatową, gdzie zagrożenie wypadkowe jest zdecydowanie niższe.  

Drugi wniosek – należałoby zwiększyć środki, które są zapisane w budżecie na 

melioracje. Jest tam 15 tys. zł, to jest niewielka kwota.  Proponuje dokończyć problem 

hektarów w Niwiskach, jest problem szczególnie z melioracjami. Jest to najlepszy 

kompleks w gminie, w tej chwili doszliśmy do takiego stanu, że wszystko jest 

zagospodarowane. Aktualnie przy każdym hektarze – co pani wójt widziała – stoi po 

20 – 30 arów zostawionej ziemi, bo woda nie spływa. Należałoby udrożnić drenarkę. 

Dlatego – zdaniem radnego powinniśmy się zgodzić, a w innych latach będziemy 

robić inne rzeczy, ewentualnie znaleźć jeszcze środki w budżecie, żeby to zrobić, a te 

pieniądze zostawić. Radny by skonkretyzował, że te pieniądze pójdą na poprawienie 

infrastruktury śródpolnej w Niwiskach na hektarach. 

- Radny Skiba przedstawił swoje argumenty przemawiające za budową chodnika od 

strony Trześni. Dzieci od Folusza do szkoły w Niwiskach idą na skróty. Od Zadworza 

chodzi bardzo niewiele dzieci, zabierane są autobusem do szkoły. Za 270 tys. zł. 

można zrobić prawie cały odcinek chodnika w Trześni do granicy i będą wszyscy 

zadowoleni. Jest tam 10 domów, młode małżeństwa i dużo dzieci. Była podjęta 

uchwała w 2012 roku, że chodnik będzie w Niwiskach budowany- mówił radny Skiba. 

Ponadto ile Niwiska mają zrobionego chodnika?! Dlatego chodnik powinien być 

robiony od strony Trześni. 

- Wójt gminy poinformowała, ze z wniosków komisji nie ściągnęła nic ze szkoły 

muzycznej. Jeżeli chcemy, żeby dzieci przychodziły do szkoły muzycznej, to bazę 

musimy poprawić. Takie są tam wymogi, nie mówiąc już o remoncie czy nawet 

wyciszeniu pomieszczeń, gdybyśmy poszli na szkołę w Niwiskach. Trzeba sobie 

zdawać sprawę, ze nie ściągniemy na to zadanie innych pieniędzy, bo nie ma takich 

możliwości. 

- Radny Kluk popiera radnego Bryka, tym chodnikiem tak samo dużo ludzi z Trześni 

przychodzi do sklepu w Niwiskach, gdzie jest dobre zaplecze handlowe. 

- Radny Bryk wspomniał o lampie przy drodze do Blizny, gdzie jest kilka budynków. 

Powinna pani wójt znaleźć środki, bo to nie są wielkie koszty i lampę założyć. Była 

też mowa o tym na ostatnim zebraniu wiejskim. 
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               Z kolei pani wójt zreferowała projekt budżetu gminy na 2015 rok z 

uwzględnieniem wprowadzonych zmian.  

Ponownie toczyła się dyskusja. 

- Radny Dziadura zauważył, że w budżecie Siedlanka nie istnieje. Proponuje, aby ująć 

opracowanie projektu dokumentacji pod budowę szatni w Siedlance. 

- Wójt gminy pani Wróbel nie zgadza się ze stwierdzeniem, że Siedlanka nie istnieje, 

bo utrzymanie boisk jest w ogólnej puli środków, jest dotacja na kluby sportowe, na 

dzień dzisiejszy szatnia została poprawiona. Na pewno przyszłościowo trzeba myśleć 

w takim kierunku, ale nie w roku 2015. Dzisiaj szatnia to wydatek rzędu 200 tys. zł. 

Siedlanka miała w roku 2014 wszystko, co tylko możliwe – powiedziała wójt  

Elżbieta Wróbel, wymieniła wszystkie wykonane zadania inwestycyjne i remontowe. 

Zaznaczyła, ze mamy wiele innych problemów i potrzeb, wpłynął wniosek od dolnych 

Leszcz o 3 lampy oświetleniowe i tez kiedyś nad tym trzeba się pochylić. Będzie tu 

wymagane porozumienie między dwoma samorządami. 

- W najbliższych latach pasowałoby dokończyć budynek straży w Kosowach – uważa 

radny Rzemień. Jest tam rozburzone dwie sale i tak stoi już 6 lat. 

Radny ma pytanie związane z remontem budynku szkoły muzycznej. Co pani wójt 

zamierza zrobić z lokatorem? Trudno sobie wyobrazić, jak lokator będzie mieszkał, 

kiedy uczniowie będą grać na instrumentach od rana do wieczora. Czy my jako radni 

nie będziemy mieć problemu z lokatorem i później co z tym zrobić? 

- Co na to konserwator zabytków? – pyta pan Dziadura. 

- Odpowiedzi udzieliła pani wójt. Jest koncepcja zagospodarowania strychu i jest 

pozytywna opinia konserwatora zabytków. Co do lokatora – jeśli mu nie będzie 

pasowało, niech szuka gdzie indziej. Państwo Loch chcieli kupić, ale nie ma 

możliwości, bo nie będzie zgody konserwatora na samodzielne lokale. 

Radnemu Brykowi nasuwa się wniosek ogólny o treści: Potrzeby są wielkie i trzeba 

realizować te zadania, które są generalnie najważniejsze w infrastrukturze technicznej, 

w drogach, chodnikach itd. Natomiast jakieś budowy szatni itd. – to przyhamować 

ambicje tym bardziej, że takie szatnie później w utrzymaniu są drogie. Nabudujemy 

budynków i będzie to wszystko stało. Później będą sobie życzyć ogrzewanie  

(odcinane), klimatyzację, wymiany okien. 

- W Siedlance jest inny problem – zakomunikowała pani wójt, dostaliśmy do 

wiadomości z Urzędu Skarbowego, że mają zaległości do Urzędu Skarbowego   

z odsetkami od 2012 roku. 

- W Siedlance problem był od dawna – dodał radny Skiba i wszyscy o tym wiedzieli, 

tylko wszyscy chronili i kombinowali, żeby ratować Siedlankę. Radny nie raz 

powtarzał, że tam dojdzie do czegoś i doszło. Cały czas grali zawodnicy z Mielca, a to 

powinno być już dawno załatwione i przecięte. Klub dostawał na bieżąco pieniądze 

(dotacje) i powinni pilnować, na bieżąco opłacać. A skoro tego nie robili – to jest ich 

wina. 

                   Komisja przystąpiła do wypracowania opinii do projektu budżetu na  

2015 rok. 
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- Radny Skiba stwierdził, że budżet na miarę możliwości jest dość dobrze 

przygotowany. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że do chodników powinno się dokładać 

starostwo i powinniśmy się nad tym wszystkim zastanowić, bo nie może tak wiecznie 

być, że będziemy wszystko finansować w 100%, a oni tylko przygotują marną 

dokumentację i stawiają wymagania. Zdaniem radnego starostwo powinno dokładać 

50% do każdego chodnika jak też dróg powiatowych. Chodnik jest potrzebny 

wszędzie, a my się wykłócamy, na którym odcinku jest potrzebniejszy. Gdyby 

starostwo choć trochę wspierało te zadania, już byłyby dawno skończone i nie byłoby 

dzisiaj problemu. 

Ogólnie wszystkie wnioski i postulaty komisji zostały uwzględnione. W pierwszej 

kolejności powinno się robić drogi tam, gdzie ludzie z nich korzystają, to samo 

dotyczy chodników. Radny popiera remont budynku oficyny na szkołę muzyczną, 

dzisiaj GOK nie ma gdzie pracować, szkoła zajmuje wszystkie pomieszczenia. 

Radny zapewnił, ze będzie nadal walczył o chodnik od strony Trześni, w starostwie 

trzeba szukać środków. 

- Wójt Gminy informuje, że nowym programowaniu unii jest możliwość pozyskania 

środków na te drogi, które są powiązane z wjazdem i zjazdem do autostrady. 

- Radny Robert Róg widzi potrzebę rozmowy ze starostą w temacie chodników. 

Zdaniem radnego zaoszczędziłby na chodniku w Przyłęku i zrobiłby go całościowo. 

- Wójt Gminy proponuje inaczej; powiat ma dokumentację, będzie udzielona pomoc 

będzie się brał do przetargu, wtedy trzeba uzgodnić, na jakich zasadach. 

- Ponownie zabierając glos radny Róg zaznaczył, iż kolektory tam są już zrobione, 

woda ma gdzie spływać, ewentualnie tam gdzie to jest wymagane to trzeba dorobić 

rurociągu, a resztę tego piachu zostawić, bo przyjmie on więcej wody, jak te rury. Są 

zaprojektowane korytka i można je puścić ze spadkami do tych kolektorów. 

Następnie dyskutowano nad potrzebą zorganizowania szkoleń dla radnych. Ustalono, 

iż przewodniczący komisji wezmą udział w szkoleniu organizowanym przez 

Wspólnotę w dniu 22 stycznia 2015 r. 

- Wracając do wypracowania opinii radny Bryk jest zdania, iż kwota która idzie na 

melioracje jest za niska. Trzeba wygospodarować jeszcze środki i przynajmniej tą 

kwotę zwiększyć o drugie tyle. Musimy pójść w tym kierunku, żeby jednak dbać o tą 

ziemię, musimy dbać o  te najważniejsze rowy, które należą do gminy. W każdej wsi 

wystąpią jakieś problemy i należy powolutku – w perspektywie tych 4 lat określić 

minimalny poziom nakładów na melioracje i realizować te zadania w poszczególnych  

wsiach. 

- Na dzień dzisiejszy nic więcej nie trzeba – odpowiedziała pani wójt, bo żadnej 

drenarki nie możemy poprawiać, bo przepisy tego zabraniają.  Mogę mówić o tym, co 

robię zgodnie z prawem. Drenarka jest na gruntach prywatnych. 

- Radny Bryk tłumaczył, że są cieki wodne, rowy które są powiązane z drenarką, które 

są przy drogach gminnych i to trzeba poprawić. W wielu sprawach takich jak 

rolnictwo te sprawy są generalnie niedopatrzone. 
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Przewodniczący Komisji ogłosił 10 min przerwę, po czym wznowiono obrady. 

- Wójt gminy pani Wróbel wnioskuje o 22 000 zł na Hucinę, bo prowadzą tę szkołę. 

Tam mamy w granicach 300 000 zł oszczędności. Dla dobra sprawy byłoby zasadne 

wybudowanie kawałeczka chodnika między szkołą a sklepem, bo przemieszcza się 

tam dużo ludzi. 

- Może i ten chodnik jest potrzebny, ale Chlebowski nie warta tego – powiedział radny 

Rzeszutek. Jak on się zachowuje?, on jest przedstawicielem tej Huciny. Do 

pozostałych mieszkańców radny nie ma nic – jak w żadnej innej wiosce. 

- Zdaniem radnego Skiby Hucina bardzo dużo skorzystała. Uważa, że te 22 000 zł na 

chodnik jest tam zbyteczne. Te środki można przeznaczyć gdzie indziej na inny 

chodnik tam, gdzie jest rzeczywiście potrzebny. W Hucinie nie ma takiej potrzeby, 

żeby ten chodnik był, bo gdyby to była droga ruchliwa, to można by się zgodzić. Jest 

to kawałeczek drogi do sklepu, od czasu do czasu przejedzie tam samochód i to jest 

wszystko. Poruszając kwestię trybun (że jest coś nie w porządku) zadał pytanie, kto za 

to poniesie konsekwencje? Ktoś zawalił sprawę i są już dodatkowe koszty! 

- Pani wójt wyjaśniła, iż będą tam dodatkowe koszty rzędu może 3 tysięcy, bo za 

blisko płyty boiska zostały ustanowione trybuny. Jest wymóg, że przeszkody trwałe 

muszą być 3 m od płyty boiska. 

- Radny Rzeszutek stawia wniosek o zwiększenie ryczałtu dla przewodniczącego rady 

na kwotę 1 100,00 zł miesięcznie. Proponuje taką uchwałę podjąć na najbliższej sesji. 

Powyższy wniosek poparło 5 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od glosowania” 

– 1 radny. Wniosek został przyjęty. 

- Radny Róg wnioskuje o zróżnicowanie diet dla wiceprzewodniczących rady oraz 

przewodniczących komisji, którzy mocno się udzielają i wkładają dużo 

zaangażowania. Proponuje podwyżkę z kwoty 180,00 zł dla w/w osób do kwoty 

220,00 zł. Komisja – przy 5 głosach „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” 

wniosek podjęła. 

- Kolejny wniosek radnego Roga dotyczy podwyżki diet dla radnych za udział w sesji i 

posiedzeniu komisji o 4% inflacji. Wnioskuje również o zwiększenie diety radnych 

corocznie o 4%. 

- Wniosek swego przedmówcy popierają radni Rzemień i Skiba. Przy takim zapisie 

automatycznie co roku będą wzrastać diety. Komisja jednogłośnie postanowiła o 

podwyżce diet pozostałych radnych o 4% od 2015 roku. Ponadto o wprowadzeniu 

zapisu o podwyżce ryczałtu przewodniczącego oraz diet radnych o 4% corocznie 

począwszy od 1 stycznia 2016 roku.  

- Radny Róg wnioskuje o wprowadzenie do budżetu budowę chodnika przy drodze 

gminnej na odcinku od szkoły do sklepu dla mieszkańców Huciny za kwotę  

22 000,00 zł. Powyższe Komisja przegłosowała jednogłośnie. 

                      Komisja wypracowała następującą opinię do projektu budżetu gminy na 

2015 rok. Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu gminy przedłożony w 
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dniu 7 stycznia 2015 roku. Pierwotnie przedłożony projekt został zmodyfikowany 

o wnioski przedłożone w trakcie prac nad projektem budżetu gminy przez 

Komisje: Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego;  

Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Komunalnej;  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki 

Społecznej i Sportu; Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Społeczno – 

Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług. Zaopiniowano 

również pozytywnie budowę chodnika przy drodze gminnej Hucina przez wieś na 

odcinku Szkoła Podstawowa –sklep (około 150 m) w kwocie 22 tys. zł. 

Jednocześnie pozytywnie zaopiniowano 2 000,00 zł na wykup gruntu pod 

przepompownię w m – ci Kosowy. Drogi z klęsk żywiołowych w m – ci Hucisko i 

Kosowy –Przyłęk zostaną wprowadzone do budżetu oraz zrealizowane w 2015 

roku. Z uwagi na powyższe zapisy projekt budżetu należy uznać za optymalny 

uwzględniający potrzeby mieszkańców w ramach posiadanych możliwości 

finansowych. 

             Sprawy różne i wolne wnioski 

- Radny Dziadura podniósł kwestie statusu prawnego pracownika obsługującego Radę 

Gminy. Podwyżka płac powinna być w gestii przewodniczącego, natomiast niech on 

podlega w sprawach dyscypliny pracy pod wójta. 

- Ustawa zapisała podległość – wyjaśnił przewodniczący rady. 

             Na tym zakończono posiedzenie komisji. 

    

         Protokołowała:                                                Przewodniczący Komisji: 
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