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Protokół 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, 

Rzemiosła i Usług Rady Gminy odbytego w dniu 21 sierpnia 2015 r. 

 

1. Konsultacja założeń programu rewitalizacji Gminy Niwiska na lata 2015 – 2020. 

2.  Opiniowanie uchwał na sesję Rady Gminy. 

 

                Obradom przewodniczył pan Stanisław Rzeszutek – Przewodniczący 

Komisji Rozwoju. Z listy osób zaproszonych udział wzięli: wójt gminy Elżbieta 

Wróbel, sekretarz gminy Jolanta Marut, prezes Zarządu Instytutu Strategii i 

Współpracy INTERcharrette” Sp. Z o.o. Stanisław Lis. 

                  Zabierając głos pan Stanisław Lis zapoznał zebranych z komunikatem 

dotyczącym Gminnego Programu rewitalizacji Gminy Niwiska na lata 2015 – 2020. 

Zespół przygotował zadania inwestycyjne i społeczne oraz wstępne ramy 

finansowania. W GPR sprecyzowano strategiczne zadania inwestycyjne, i 

społeczne, zadania inwestycyjne i społeczne dla poszczególnych sołectw, zadania 

inwestycyjne i społeczne w podstawowych sferach rewitalizacji przestrzennej, 

gospodarczej i społecznej. W końcowej części mamy zadania rezerwowe. 

W województwie podkarpackim nie ma jeszcze określonej minimalnej wartości 

zadania, które może być wpisane do rewitalizacji. 

                 Wójt gminy pani Wróbel określiła cel dzisiejszego spotkania. Musimy 

sobie zadać pytanie, czy idziemy starym trybem, czy idziemy pod nową ustawę. 

Może starym byłoby prościej, ale pod nowe programowanie musimy wziąć pod 

uwagę, żeby sięgnąć po środki unijne. Uzmysłowiła radnym, że instytut ma wpisać 

te zadania, które się kwalifikują do rewitalizacji. Radni muszą wziąć pod uwagę, 

czy będą głosować za tym, by zadanie było realizowane, czy gminę jest stać na 

realizację oraz wpisanie do wieloletniej prognozy finansowej. Musimy te zadania 

zweryfikować o te niezbędne, żeby nas było stać je zrealizować. 

                 Prezes Instytutu Strategii pan Lis omówił kwestię procedury 

podejmowania decyzji przez Radę Gminy przy podejmowaniu uchwały przed 

wejściem ustawy o rewitalizacji w życie, oraz harmonogram postępowania 

zgodnie z ustawą. /Nagranie odzwierciedla powyższe/. 

                 Sekretarz gminy zadała pytanie, czy Pan Lis ma doświadczenie w innych 

gminach, gdzie te obszary zdegradowane zostały wyznaczone uchwałami teraz 

przed wejściem w życie ustawy? Podstawa prawne będzie w ustawie, której na 

dzień dzisiejszy jeszcze nie ma. 

                 Prezes instytutu nie ma takich doświadczeń, bo do tej pory nie 

wyznaczało się obszaru kryzysowego, robiło się go w ramach GPR. Z chwilą 

wejścia w życie ustawy te gminy, które nie zaczęły pracować nad GPR obowiązuje 

inna procedura. 
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                 Radny Rzeszutek zauważył, że Przyłęk składał w zdaniach 

inwestycyjnych – remont kaplicy. Zadanie to nie jest ujęte. Inwestycja ta nie 

obciąży gminy. 

                Radny Róg uważa, że te materiały powinny być przygotowane bardziej 

profesjonalnie. Kilka zadań się powiela, niektórych zadań, które były wskazane  

brakuje. Brak podsumowania i rozdzielenia na prognozę wieloletnią. Materiały 

nie do końca są przygotowane pod obecne spotkanie. Prośba, by materiały były 

czytelne, jasne i uwzględniały wszystkie aspekty tego tematu. 

                Zdaniem pani wójt należy uszczegółowić niektóre zadania, dała przykład 

z karty zgłoszeniowej z Niwisk. 

                Pan Lis odpowiedział, że nie ma innej możliwości przedstawienia tych 

zadań. Zostały one ujęte w układzie tabelarycznym, obejmującym nr zadania, 

sfera realizacji, tytuł, lokalizacja, miejscowość, nr działki, powierzchnia, źródło 

finansowania, inwestor. Na tym etapie mogą się zdarzyć błędy, po to jesteśmy, 

żeby to wspólnie zweryfikować. Po zatwierdzeniu zadań zespół przygotuje 

wszelkie analizy i porównania, musi być zrobiony ranking. 

                  Komisja dokonała analizy każdej pozycji, weryfikowano zapisy w tytule 

zadania oraz wysokości kwot, nanoszono poprawki w rubryce wskazującej 

inwestora. 

                  Ponieważ zostały pominięte niektóre zadania w Siedlance, dopisano 

„Modernizacja Domu Strażaka i rozbudowa Domu Strażaka” – inwestor OSP 

Siedlanka. (brak karty). 

                  Dopisano Przyłęk – Kaplica – parafia Ostrowy Tuszowskie Pod 

Wezwaniem Najświętszej Marii Panny z Puszczy. 

                  Należy dopisać zadania społeczne Gminnej Spółdzielni oraz zadania 

społeczne gospodarstwa agroturystycznego. 

                   Robocza wersja GPR stanowi  załącznik do protokołu. 

                               

Ad pkt 2. Wójt gminy pani Wróbel przystępując do omówienia  projekt uchwały w 

sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok poinformowała, iż 

druga firma wycofała się z pod[pisania umowy na fotowoltaikę. Chcąc podpisać 

umowę z kolejną trzecią firmą  wkład własny od mieszkańca wzrośnie z kwoty 

3 610,00 zł na 4 079,30 zł. Instalacja na konstrukcji na ziemi, garażu czy budynku 

gospodarczym - na kwotę 6960,80 zł. Na dzień dzisiejszy w budżecie są 

zabezpieczone środki 125 tys. zł., potrzebnych będzie 137 432 ,00 zł. Wysokość 

pomocy od marszałka się nie zmieni i wynosi 720 185,00 zł. Instalacje w całej 

Polsce muszą powstać do 15 września br.  Ze strony członków komisji padł 

wniosek, by 14 tys. zł. , które pozostają na sporcie w Hucinie przeznaczyć na 

fotowoltaikę. Pani wójt zreferowała projekt uchwały informując, że w 
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autopoprawce uwzględni zmniejszenie na sporcie w Hucinie i zwiększenie na 

fotowoltaice. 

                 Członkowie komisji sygnalizowali potrzebę rozwiązania problemu w 

klubach, gdzie grają zawodnicy obcy. Pan Dziadura zapowiedział dodatkowe 

posiedzenie Komisji Oświaty, objazd klubów, sprawdzenie dokumentacji, 

obiektów itp. Zostaną ocenione stany poszczególnych klubów, a wyniki tej oceny 

wziąć pod uwagę przy przyznawaniu środków z budżetu. 

                  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok. 

  

                Poddano pod konsultację projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XIVI/372/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie pomocy finansowej dla 

Powiatu Kolbuszowskiego. Ponieważ po przetargu Gminie Niwiska pozostaje ok. 

200 000,00 zł, zmiana polegać będzie na dopisaniu dwóch zadań, mianowicie: 

wykonanie odcinka drogi w Leszczach na długości 0,479 km  przy montażu 

środków 50:50. Jest to odcinek od skrzyżowania w Leszczach do granicy z 

powiatem Ropczycko – Sędziszowskim. Drugie zadanie to wykonanie chodnika na 

długości 108 m na odcinku od Jubilatki do placu targowego. 

                 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

                 Radny Dziadura przypomina o dwóch lampach od Rzeszutka Feliksa do 

Pruchnika przy drodze powiatowej nr 875 od Siedlanki do Trzęsówki. 

                  

                Kolejna uchwała przedłożona do zaopiniowania dotyczy uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w 

Przyłęku w drodze bezprzetargowej. Pani wójt omówiła położenie działki oraz jej 

wielkość. Proponuje się sprzedaż bezprzetargową na polepszenie nieruchomości 

sąsiednich. 

                Radny Rzeszutek obawia się, że Gmina sprzeda działkę bardzo tanio. 

Trzeba uzyskać konkretne pieniądze i sprzedać po dobrej cenie. Może najpierw 

wycenić, później przystąpić do sprzedaży. 

                Radny Róg sugeruje, by sprzedać w drodze przetargowej. 

                Pani Wróbel wyjaśnia, nie można ogłosić przetargu, gdyż nie ma dojazdu 

do drogi. Działka zostanie sprzedana po wycenie biegłego. 

                 Ostatecznie 4 członków komisji pozytywnie zaopiniowało projekt 

uchwały, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosowania” – 2. Uchwała zyskała 

pozytywną opinię. 

                 Przewodniczący Robert Róg ceduje na radnych podjęcie decyzji, czy 

forma przetargowa, czy nie. 

                  Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

        Protokołowała:                                                              Przewodniczący Komisji:          
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