
 

Protokół 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki 

Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady Gminy odbytego w dniu 23 marca 2015 r. 

 

Komisja obradowała w pełnym składzie. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Tematyka obrad: 

1. Analiza gospodarowania odpadami za 2014 rok z analizą kosztów. 

2. Analiza wniosku Dyrektora Gminnego Dyrektora Ośrodka Kultury i Biblioteki 

dotyczącego zwiększenia dotacji na kompleksowy remont zaplecza 

kuchennego. 

3. Konsultacja projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej na 2015 r. 

4. Konsultacja projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej gminy Niwiska 

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Stanisław Rzeszutek, który po 

przywitaniu pani Wójt, radnych należących do komisji, przedstawił porządek 

posiedzenia, do którego nie wnoszono żadnych uwag. 

 

Ad.1  

Zabierając głos Pani Wójt zreferowała dochody oraz koszty systemu śmieciowego 

za 2014 r. Tak więc: 

 koszty systemu śmieciowego za rok 2014 wyniosły: 323 712,88 zł, 

 dochody systemu śmieciowego za rok 2014 wyniosły: 279 038,34 zł. 

Z czego wynika, że gmina musiała dołożyć  do systemu 44 674,04 zł. 

 

Na dzień 23 marca 2015 r. jest złożonych 49 deklaracja podmiotów gospodarczych (w 

tym: selektywnych 41 i nieselektywnych 8) oraz 1324 deklaracje osób fizycznych (w 

tym: selektywnych 1292 i nieselektywnych 32). 

Przypis na rok 2015 z obecnych deklaracji wynosi 282 416,08 zł. 

Odnosząc się do zaległości na dzień dzisiejszy zaległość wynosi 5 401 zł. 

 

Obecna umowa na odbiór odpadów obowiązuje do czerwca 2015 roku. 

 

Dyskusja: 

- Radny Rzeszutek odniósł się do zaległości zadając pytanie, że te zaległości można 

ściągnąć jeżeli spadła z kwoty 13 tyś do 5tyś. 

Pani Wójt odpowiedziała, że obecnie aby zaległość ściągnąć należy zakładać sprawę w 

sądzie co wiąże się z kosztami. 

- Radny Rzemień zadał pytanie jak jest z osobami zameldowanymi poza gmina a 

mieszkającymi na terenie gminy. 



Pani Wójt odpowiedziała że powinni płacić i tam i tu ale jest to trudno wychwycić 

gdzie dana osoba mieszka. 

- Radny Dziadura zapytał na jakich zasadach odbywa się przetarg i czy złożone są już 

jakieś oferty. 

- Pani Wójt: Obecnie nie ma żadnych ofert. Najpewniej spłyną w dniu przetargu który 

odbędzie się jutro. 

Następnie nawiązała się dyskusja odnośnie ceny gdzie radny Dziadura wyraził 

nadzieje że cena za odbiór odpadów zmaleje albo przynajmniej pozostanie na tym 

samym poziomie. W przetargu na odbiór śmieci w gminie może startować 5 

podmiotów, ponieważ mają wpis do działalności regulowanej.  

W przypadku braku oferty będą ogłaszane nowe przetargi, natomiast jeżeli cen będzie 

za wysoka trzeba będzie schodzić z częstotliwości odbioru – poinformowała Pani 

Wójt. 

- Radny Rzeszutek zapytał się czy wiadomo jaką kwotę będzie musiała dołożyć gmina 

w tym roku. 

- No tak. Przypis na 2015 rok wynosi 282 416,08 zł a w budżecie została wpisana 

kwota 307 000 zł z szacunków z poprzednich lat, chociaż nie wiadomo czy tyle 

wyniesie. 

- Radny Róg: A jaką kwotę miesięcznie obecnie za odbiór płaci gmina? 

- Łącznie kwota wynosi obecnie 24 369,66 zł (łącznie z odbiorem odpadów z PSZOK-

u) – odpowiedziała Pani Wójt. 

 

Na tym zakończono dyskusje na temat punktu pierwszego i przewodniczący przeszedł 

do następnego punktu obrad. 

 

Ad.2 

Przewodniczący odczytał pismo od Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z 

prośbą o dotacje w kwocie 20 tyś. na kompleksowy remont zaplecza kuchennego. 

Punkt ten został w tym momencie pominięty w związku z zreferowaniem przez panią 

Wójt propozycji zmian w budżecie gdzie ta dotacja została już wpisana. Po czym 

komisja miała wyrazić opinie na ten temat. 

 

Ad.3 

Zmiany w budżecie gminy Niwiska. 

Zwiększenie planowanych dochodów: 

Planuje się zwiększenie dochodów 421 430 zł z tego: dochody bieżące 323 266 zł i 

dochody majątkowe 98 166 zł. 

- dział 754 Pozostałe Działalności: wpłynęła kwota 478 zł w związku z zakupem przez 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych nagród na konkurs wiedzy pożarniczej 

- dział 900 Gospodarowanie odpadami: 307 799 zł plan na rok 2015, 

- dział 926: 23 403 zł w związku z aneksem w umowie z województwem 

podkarpackim (pozytywnie rozpatrzony wniosek z PROW-u) oraz74 761zł PROW 

2014 – zła klasyfikacja wydatków budżetowych, 

- dział 92695: 15 000 zł z Ministerstwa Sportu na fundusz zajęć sportowych - 

realizacja projektu Powszechna Nauka Pływania w roku 2015. 

 



Zmniejszenie dochodów: 

- o kwotę 382 540 zł związaną ze zmianą klasyfikacji budżetowej. 

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2 500 zł z tego: 

- wydatki bieżące 2 500 zł w dziale 919 na Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (związane z 

odbiorem azbestu). 

 

Planuje się zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 378 965 zł z tego: wydatki 

bieżące 53 600 zł i wydatki majątkowe 325 365 zł. 

- dział 600 Transport i łączność 12 000 zł (modernizacja rowów przy drodze gminnej 

w Trześni przy szkole), 1 837 zł odszkodowanie z roku 2011 za przejęcie gruntów pod 

drogę gminną  Leszcze – Poręby, 

- dział 750 Administracja Publiczna 7 000 zł – wydanie książki o miejscowości 

Hucina, 

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – 600 zł- zakup nagród na 

konkurs wiedzy pożarniczej, 

- dział 801 Oświata i wychowanie: 18 000 zł na modernizacje tarasu przy szkole 

podstawowej w Niwiskach, 249 625 zł dofinansowanie do przebudowy oficyny pod 

szkołę muzyczną 

- dział 900 Oświetlenie ulic: opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia 

ulicznego na odcinku Huta Przedborska – Leszcze 5 000 zł, modernizacja oświetlenia 

na terenie gminy 12 000 zł w tym: 1 500 zł lampa koło kościoła w Kosowach, 500 zł 

lampa koło szatni sportowej w Trześniu, 10 000 zł modernizacja oświetlenia przy 

drodze Niwiska – Blizna, 

- dział 921 Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury: 20 000 zł, 

wykonanie instalacji elektrycznej na stałej podłodze w Kosowach 3 500 zł 

- dział 926 Obiekty sportowe: zakup wyposażenia do szatni w Kosowach 3 500 zł, 

budowa siłowni zewnętrznej w Trześniu 23 403 zł 

- dział 92695 Pozostała działalność: 5 000 zł na remont istniejących placów zabaw, 

Po stronie wydatków środki Ministerstwa Sportu: 15 000 zł związane z programem 

Powszechna nauka pływania. 

 

Zwiększa się deficyt budżetu gminy Niwiska do wysokości 833 010 zł. 

 

Dyskusja: 

- Czy w oficynie po remoncie zmieści się szkoła muzyczna i czy będą pisane jakieś 

projekty o dofinansowanie tej inwestycji z funduszy unijnych? – zadał pytanie radny 

Rzeszutek 

- Pani Wójt odpowiedziała że po remoncie w oficynie będzie 14 sal dydaktycznych. 

Odnośnie dofinansowania to nie ma takiej możliwości. Natomiast będzie możliwość 

uzyskania do końca września kwoty 10 000 zł z rezerwy ministra na doposażenie. 

- Radny Dziadura wyszedł z wnioskiem o dobudowanie 2 lamp oświetlenia ulicznego 

w Siedlance w stronę Trzęsówki ze względu na zwiększony ruch na tej drodze. 

- Obecnie w ramach modernizacja nie ma możliwości ze względu na potrzebę 

dostawienia dodatkowych słupów. 



- Radny Rzemień wyszedł z wnioskiem o przyznanie ok 50 000 zł na remont 3 sal w 

remizie OSP w Kosowach wraz z przebudową instalacji elektrycznej oraz sanitarnej 

oraz ich wyposażenie. 

- Radny Róg stwierdził, że wiele inwestycji jest nie zakończonych a już chce się 

realizować nowe inwestycje oraz zapytał jak wygląda realizacja drogi koło Ofiary. 

- Pani wójt: Problem z tą drogą jest taki, że gmina jest właścicielem tej drogi w 82 m a 

właścicielem pozostałej są osoby prywatne. Jedynym rozwiązaniem jest przekazanie 

drogi gminie w użyczenie na 30 lat, wtedy ta inwestycja może być realizowana. Do 

końca kwietnia pan Ofiara ma rozeznać temat i dostarczyć ewentualne adresy 

spadkobierców tej drogi. 

Wracając do wniosku Radnego Rzemienia temat jest ważny i radze poczekać na 

fundusze sołeckie bo w tej chwili innej możliwości nie ma. 

- Radny Róg zakwestionował punkt z budową siłowni w Trześni i czy jest to priorytet 

dla gminy. 

- Wg pani Wójt stwierdziła, że jest ona potrzebna i trzeba coś zrobić dla młodzieży 

żeby miała gdzie wyjść. 

- Radny Rzemień wrócił do swojego wniosku o remont kuchni  w Kosowach, gdzie 

stare inwestycje nie są jeszcze dokończone a już rozpoczynamy nowe, do tego pasuje 

utwardzić plac przed remizą, dokupić krzeseł i ławek. Potrzeb jest jeszcze masa. 

 - W ramach odnowy wsi został zmodernizowany budynek remizy i w miarę 

możliwości co roku jest coś robione – odpowiedziała pani Wójt. 

- Tak samo potrzebny jest remont w szkole w Kosowach, ponieważ jest ona jedną z 

najgorszych szkół w gminie, żeby zwiększyć atrakcyjność tej szkoły. Są to potrzeby na 

już. Siłownia, oświetlenie też jest potrzebne ale trzeba ustalić priorytety.– dodał radny 

Róg. 

Radny Róg złożył wniosek o ściągnięcie z realizacji siłowni zewnętrznej zw Trześni i 

przekazanie kwoty 23 000 zł na drogę koło Ofiary w Trześni. 

Odnośnie wniosku o dofinansowanie do remontu remizy w Kosowach wniosek został 

chwilowo odłożony do następnej komisji. 

Pani Wójt zobowiązała się do znalezienia brakującej kwoty jeżeli inwestycja na 

drodze koło Ofiary dojdzie do skutku, a tym samym zostawić siłownie do realizacji. 

Jeżeli chodzi o Kosowy to w ramach funduszy sołeckich można by wykończyć remizę. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Roga.  

Głosowanie: 

Za: 5  Przeciw: 0  Wstrzymał: 1 

Wniosek został przyjęty. Natomiast pozostała część zmian budżetowych pozostała w 

takim brzmieniu jak zaproponowano. 

 

Ad. 4 

Konsultacja projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

gminy Niwiska. 

 

Została wprowadzona zmiana w deficycie, który zwiększono do kwoty 495 435 zł oraz 

kwota wolnych środków 337 575 zł. 

Brak pytań i zastrzeżeń ze strony członków komisji. 



 

Sprawy różne: 

- Czy szacunki na drogach gminnych trwają czy temat został już zamknięty. I czy 

złamane przepusty na moście okularowym zostały ujęte. 

- Wszystkie szkody zostały ujęte i pozostaje tylko kwestia ich naprawy, której może 

podjąć się Geofizyka lub zapłacą za ich naprawę – odpowiedziała pani Wójt. 

 

Na tym zakończono posiedzenie komisji.  

 

 

 

 

Protokołował:        Przewodniczący Komisji: 


