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Protokół 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, 

Rzemiosła i Usług Rady Gminy odbytego w dniu 18 września 2015 r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji. Lista obecności stanowi 

załącznik do protokołu. 

Tematyka obrad: 

1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. 

2. Omówienie proponowanych zmian do budżetu gminy na 2015 rok. 

3. Pomoc dla Powiatu Kolbuszowskiego.    

 Obradom przewodniczył pan Stanisław Rzeszutek – przewodniczący komisji. 

Ad pkt 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. po stronie 

dochodów omówiła skarbnik gminy Jolanta Łagowska. Po stronie wydatków 

natomiast zreferowała wójt gminy Elżbieta Wróbel. Przy omawianiu wydatków w  

dziale oświaty zaznaczyła, iż brakuje w oświacie do końca roku 218 955,00 zł. Od 

września nie ma dodatku motywacyjnego, ale do wyrównania trzeba będzie te 

pieniądze dołożyć. W budżecie na sesję październikową trzeba te pieniądze znaleźć, 

aby nie brać kredytu na bieżące wydatki. W bieżącym roku do szkoły muzycznej 

przyszło 63 uczniów, ale 46 uczniów ubyło w gimnazjum. Nie będzie dodatkowych 

pieniędzy na oświatę. Jedynie wzrost subwencji o 140 tys. zł. na wyposażenie nowych 

pomieszczeń  szkoły muzycznej. W oświacie jest problem, w następnym roku w 

budżecie nie będzie lepiej. Z wniosku komisji oświaty rozłączono klasy nauki 

matematyki, j. polskiego i j. angielskiego, co w efekcie 120 tys. zł. wzrosły wydatki na 

oświatę. Pani wójt podkreśliła ważność i wielkość problemu oraz poddała pod 

dyskusję i analizę. 

                     Zdaniem radnego Rzeszutka można połączyć klasy nauki wychowania 

fizycznego czy plastyki. Trzy przedmioty tj. j. polski, matematyka i j. angielski są 

maturalnymi i trzeba o nie zadbać. 

                      Radny Róg uważa, iż należy przymusić dyrektorów do myślenia, by 

przygotowali propozycję rozwiązania. Dyrektorzy jako gospodarze mogą przygotować 

propozycje, jak to zrobić, by to funkcjonowało. Wymusić na nich kreatywność 

przyszłościową, bo im szybciej zaczną o tym myśleć, tym lepiej. To też być może 

wymusi lepsze działanie na nauczycielach w sensie budowania prestiżu szkół, dobrej 

jakości szkół, dobrego zdania o szkole, bo dzieci rzeczywiście tracimy. Szkoła bez 

względu na liczbę dzieci musi funkcjonować. 

                       Radny Rzemień zadał pytanie, czy nie da się zmniejszyć liczby 

nauczycieli? Np. w miejsce 10 nauczycieli na ½ etatu zatrudnić 5 na cały etat i żeby 

obsługiwali np.. 3 szkoły.  

                  Odpowiedzi udzieliła pani Wróbel. Specyfika w szkole jest taka, że 
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nauczyciele mają umowę na czas nieokreślony. Nie da się tej umowy rozwiązać, jeżeli 

są godziny w danej szkole. 

                   Radny Rzeszutek zadał pytanie, czy są nauczyciele, którzy by mogli przejść 

na emeryturę? 

                   Oficjalnie nie ma – poinformowała pani wójt, ale nieoficjalnie wiemy, że 2 

nauczycielki gdyby sobie dopisały pole to mają możliwość przejścia na emeryturę. 

                    Po szczegółowym omówieniu wykonania budżetu za I półrocze br. radny 

Jan Dziadura stwierdził, że budżet jest realizowany prawidłowo. 

                    Radny Rzeszutek zwrócił się z prośbą, by Zarządzenia Wójta odnośnie 

zmian w budżecie były dostępne na BIP lub przedłożone na najbliższym posiedzeniu 

komisji. 

Ad pkt 2.  Skarbnik gminy omówiła proponowane zmiany w budżecie. 

Na dzień 18.09.2015 r. zmniejsza się dochody o 58 684,00 zł.  

- na fotowoltaice   -  zmniejszenie dochodów od ludności o kwotę 31 251,00 zł. 

- na wieczystym użytkowaniu -  2 088,00 zł. 

- sprzedaż drewna – 2 120,00 zł. 

- sprzedaż działek rolnych – 9 220,00 zł. 

- odsetki bankowe – 10 000,00 zł. 

Zwiększenie dochodów – 61 808,58 zł. 

- sprzedaż nieruchomości – 5 589,00 zł 

- opłata pogwarancyjna – 13 038,00 zł. 

- zwrot funduszu sołeckiego od wojewody – 37 731,58 zł. 

 - dotacje z innej gminy – 5 000,00 zł. 

(Po dostarczeniu porozumienia  z Nadleśnictwem Kolbuszowa na dofinansowanie 

przebudowy drogi – 20 000,00 zł. nastąpi  zwiększenie dochodów o tą kwotę.) 

Zmniejszenie wydatków 

- fotowoltaika – 21 881,00 zł. 

- program profilaktyczny – 10 000,00 zł. 

- pomoc dla powiatu na drodze  Kosowy – Niwiska – Kamionka  - Sędziszów – 

80 600,00 zł. 

- chodnik Niwiska – Trześń – 33 900,00 zł. 

                   Łączna kwota – 146 387,00 zł. 

Zwiększenie wydatków: 

- szatnia Trześń – 2 000,00 zł. 

- po przeprowadzeniu przetargu na ubezpieczenia – 5 177,00 zł.(?) 

- przebudowa drogi Niwiska – Blizna – 45 000,00 zł. 

- dowożenie uczniów do szkoły muzycznej – 4 000,00 zł. 

- droga koło pana Ofiary – 65 000,00 zł. 
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- czesanie trawy na Orliku – 2 000,00 zł. 

                         Razem:       123 177,00 zł. 

- do Szkoły Podst. w Siedlance – 26 334 zł 

                Nastąpi zmiana uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu 

Kolbuszowskiego. 

                Ponieważ został rozstrzygnięty przetarg na ubezpieczenia do 2018 roku, 

muszą być upoważnienia dla pani wójt na zaciągnięcie zobowiązań. W związku z tym 

musi być zmieniona Wieloletnia Prognoza Finansowa. Kolejne upoważnienie dotyczy 

internetu dla tych osób, które korzystają z projektu. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu”.  

                   Dodatkowo pani wójt poinformowała, że w projekcie 8.3 była możliwość 

wnioskowania o dodatkowe komputery, w związku z tym Gmina Niwiska wnioskowała 

o 80 dodatkowych komputerów, za które trzeba zapłacić 380 tys. zł. w roku 2015. 

Środki te będą zwrócone w I kwartale następnego roku. 

Ad pkt 3. Gmina Niwiska jest zainteresowana wejściem w schetynówkę. Starosta 

stawia wyraźne warunki, oprócz ściągnięcia środków z zewnątrz – cały wkład własny 

 - samorząd gminy. Propozycja  w gminie Niwiska -  droga w Przyłęku. 

Jeżeli chodzi o PROW, gdzie nabór będzie w IV kwartale tego roku. starosta sugerował 

burmistrzowi Kolbuszowej, aby był robiony odcinek od rzeczki w kierunku Nowej Wsi. 

Burmistrz oświadczył, że nie wyasygnuje wkładu własnego rzędu 1 mln zł. Wójt gminy 

Niwiska na konwencie zadeklarowała, że jeżeli PROW będzie składany od Nowej Wsi 

do rzeczki w lesie, to gmina Niwiska wchodzi z chodnikami Niwiska – Trześń z 

wkładem własnym 35%. 

Szacunkowy koszt inwestycji –przebudowa drogi powiatowej R 1162 Mielec – 

Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Potrąba o długości. –  1 025 mb.  

– 412 tys. zł.  Od drogi wojewódzkiej 875 do granicy z gminą Cmolas jest 2783 mb. 

wyszacowano na 875 tys. zł. Chodnik przy drodze 875 w kierunku Kosów, którego 

zostało 305 mb. wyszacowano na 190 tys. zł. Łącznie daje to kwotę 1,5 mln zł. Przy 

50% środków z zewnątrz, na gminę przypada 750 tys. zł. 

                W  wyniku dyskusji wskazującej na potrzebę wykonania szeregu 

najważniejszych zadań Komisja Rozwoju pozytywnie zaopiniowała maksymalną 

pomoc z budżetu dla pow. Kolbuszowskiego w wys. 450 tys. zł. na 2016 rok, co 

umożliwia wykonanie drogi nr 1162R  Mielec – Rzochów-- Ostrowy Tuszowskie – 

Potrąba wraz z dokończeniem chodnika do pana Blicharza. 

              Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

               Nagranie wiernie odzwierciedla przebieg obrad. 

 Protokołowała:                                                                  Przewodniczący Komisji:           
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