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Protokół 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, 

Rzemiosła i Usług Rady Gminy odbytego w dniu 13 stycznia 2016 r. 

 

 Komisja obradowała w pełnym składzie. Zgodnie z uchwałą w sprawie trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej uczestniczyli również przewodniczący 

stałych Komisji Rady Gminy Niwiska. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Z 

uwagi na pilną potrzebę konsultacji projektów uchwał, komisja została zwołana 

telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem. 

Tematyka obrad: 

1. Analiza wniosków stałych Komisji Rady Gminy wypracowanych podczas 

konsultacji projektu budżetu gminy na 2016 rok. 

2.  Opracowanie opinii Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego do projektu 

budżetu gminy na 2016 rok. 

 Obradom przewodniczył pan Stanisław Rzeszutek, który po otwarciu 

posiedzenia i powitaniu radnych oraz zaproszonych gości odczytał wnioski 

poszczególnych Komisji rady wypracowane podczas konsultacji projektu budżetu na 

2016 rok, przedłożonego  w dniu 13 listopada 2015 r 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy. 

Zdjąć z przebudowy drogi śródpolnej w Hucinie (na Multanę do Resztówki), która jest 

niepotrzebna  30 000,00 zł. Dołożyć tą kwotę do budżetu GOKiB. Głosowanie „za” 3, 

„przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 2. 

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego Rady Gminy. 

Komisja przy 3 głosach „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie 

zaopiniowała projekt budżetu na 2016 rok 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy. 

Wnioski zgłoszone przez radnego Bryka: 

1. Znaleźć 10 tys. zł. na poprawienie drogi w kierunku Blizny. 

2.  Podjąć działania i tak zmodyfikować projekt budżetu, aby deficyt budżetowy 

zlikwidować. 

3. Zwiększyć kwotę środków o 5 tys. zł. na rowy melioracyjne przy drogach 

gminnych. W ramach tych środków dokonać modernizacji rowu przy drodze 

koszarniej od strony południowej. 
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4. Wystąpić do Spółek Wodnych o przeczyszczenie rowu melioracyjnego Niwiska 

k. cmentarza. 

 

Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i 

Usług. 

Wnioski zgłoszone przez radnego Rzeszutka: 

1. Zwiększyć o 3 tys. zł. środki na ogrodzenie stadionu w Przyłęku. 

2. Proponuje ująć dalszą modernizację drogi Resztówka i drogi od  Blicharza w 

kierunku Zielińskich.  

Do powyższych wniosków ustosunkowała się pani Elżbieta Wróbel. 

1. Nie zostało ściągnięte z Huciny 30 tys. zł., ponieważ w każdej miejscowości coś 

chcielibyśmy robić w mniejszym czy większym zakresie, by infrastruktura 

ulegała poprawie. Dołożono 20 tys. zł do Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki 

na dzień dzisiejszy. 

2.  Zostało dołożone 10 tys. zł. na poprawienie drogi w kierunku Blizny. 

3. Na dzień dzisiejszy w projekcie uchwały budżetowej deficyt został całkowicie 

zlikwidowany. 

4. Nie zostały zwiększone środki na rowy melioracyjne, ale zakres tych prac został 

wykonany w m – cu grudniu 2015 r. ( 700 m rowu w kierunku torfów zostało 

odczyszczone przez Spółki Wodne). 

5. W dniu 25 stycznia 2016r. będzie posiedzenie Gminnej Spółki Wodnej. Wg 

wstępnych rozmów mają w planie czyszczenie rowu w Niwiskach k. cmentarza 

oraz rowu w Hucinie k. stadionu. 

6.  Zwiększono środki na ogrodzenie stadionu w Przyłęku. 

7.  Na dzień dzisiejszy modernizacja drogi Resztówka i drogi od  Blicharza w 

kierunku Zielińskich nie ujęto w projekcie uchwały budżetowej. 

Zostało utrzymane w budżecie 350 tys. zł. do drogi powiatowej. 

 Następnie pani Wróbel omówiła  projekt uchwały budżetowej oraz zmiany w 

stosunku do projektu budżetu otrzymanego 13 listopada 2015 r. Poinformowała o 

nowych zadaniach wprowadzonych do budżetu. Podała zadania ujęte do realizacji w 

poszczególnych miejscowościach w roku 2016. / Wykaz zadań – w załączeniu do 

protokołu/. 

 W dyskusji zabrali głos: 

 Radny Bryk obawia się o funkcjonowanie świetlic, na które zaplanowane są 

środki pieniężne. Jego zdaniem jest to troszeczkę szum propagandowy. 



str. 3 
 

 Innego zdania są radni Danuta Dłużeń i Stanisław Rzemień, którzy ten pomysł 

popierają. 

 Radny Bryk widzi potrzebę budowy chodnika w Niwiskach. W budżecie 

zaplanowano 200 tys. zł. na marginalną drogę w Kosowach, to może Kosowy 

się z nami podzielą – mówił radny. W tym roku dać 100 tys.  na Kosowy, w 

przyszłym roku można dołożyć 100 tys. zł. 

 Radni Rzeszutek i Rzemień zwrócili uwagę swemu przedmówcy, że jeśli na 

Niwiska szły duże pieniądze, wówczas oni to popierali. Dzisiaj – jeśli na Kosowy 

idzie 200 tys. zł. to radny Bryk by zabierał. 

 Pani wójt chce podejść po gospodarsku i uważa, że wszędzie powinniśmy coś 

robić. Jeśli by się znalazły jakieś pieniądze – to chodniki tez są ważne bo 

związane z bezpieczeństwem. 

 Radny Skiba zwrócił uwagę na zwiększający się ruch po wybudowaniu drogi na 

Leszcze. Bardzo niebezpieczny jest odcinek od przystanku w Trześni do Osiedla, 

gdzie jest zakręt. W tej chwili trudno jest przejść i w pierwszej kolejności 

chodnik powinien być tam zrobiony. Kilkoro dzieci z Osiedla chodzi do szkoły, 

oby nie doszło do tragedii. Radny uważa, że to jest ważny odcinek drogi i jeśli 

by się znalazły jakieś środki, to prośba o uwzględnienie tej inwestycji. W 

Kosowach na odcinku do cmentarza też nie ma chodnika. 

 Zdaniem radnego Roga chodniki są generalnie potrzebne. Trzeba robić na tyle, 

na ile jest to możliwe. Co do drogi w Kosowach – gdyby był taki przymus, to 

pewnie dałoby się ją podzielić. Ale jeśli przyjedzie sprzęt, to za jednym razem 

wykona całość i niech ludzie z tego korzystają. Wykonanie kawałka nie załatwia 

interesu społecznego w tym zakresie. 

 Zdaniem radnego Bryka chodnik jest tak samo ważny  w Niwiskach jak i w 

Trześni, ten odcinek powinien być rzeczywiście robiony. Natomiast jeżeli 

chodzi o argumentację, w Niwiskach jest niecałe 100 tys. zł. zaplanowane na 

inwestycje, a jest to największa wieś, przy planowanych zadaniach trzeba tą 

okoliczność dostrzegać. Wspomniał o drodze do Blizny, która była ujmowana w 

budżecie w poprzednich latach, ale jeśli trzeba było środki przerzucić na inne 

zadania, to wyrażano zgodę.  

 Radny Kluk wspomniał o drodze łączącej Siedlankę – Niwiska – Trześń, na 

której aktualnie jedzie się koleinami z wodą, ponieważ nawierzchnia „siadła”. 

Oprócz tego na drodze porobiły się stawki z wodą. 

 Zdaniem radnego Skiby nie powinno się porównywać, ile pieniędzy 

przeznaczone jest na daną wieś, ponieważ w poprzednich latach duże środki 

szły na te miejscowości, które w obecnym budżecie mają mniejsze zadania. 

Liczba mieszkańców nie jest miernikiem. 

 Wójt Gminy Elżbieta Wróbel wnioskuje o pozytywne zaopiniowanie projektu 

uchwały budżetowej. Podkreśliła, że będzie nadwyżka budżetowa za rok 2015 i 
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zobowiązuje się przeznaczyć ją na odcinek chodnika przy drodze Trześń – 

Niwiska. 

 Radny Rzemień uważa, że o dodatkowych zadaniach nie ujętych w projekcie 

budżetu możemy mówić wówczas, jeśli będą dodatkowe środki. Na obecnym 

etapie nie powinniśmy zabierać z jednej inwestycji, by przeznaczyć na inną. 

Projekt budżetu jest dobrze przygotowany, musimy współpracować, aby w 

każdej wsi coś było zrobione. 

 Radny Skiba jest zdania, że budżet jest dość dobrze przygotowany, w miarę 

sprawiedliwie podzielony, a jeśli chodzi o drogi – nie mamy co narzekać. Nie 

tylko są zrobione drogi powiatowe i gminne, ale też polne, i za to należy się 

podziękowanie i pochwała dla pani wójt. Tłumaczył, że nie chciał zabrać 

pieniędzy z drogi w Hucinie, ale chciał wesprzeć Ośrodek Kultury, którego 

praca radnemu się podoba. Dziewczyny po gospodarsku zarządzają, 

dziewczyny z KGW pracują społecznie. Wymienił też KGW Siedlanka i Kosowy, 

gdzie udzielają się kobiety i pracują społecznie. 

 Radny Dziadura uważa, że budżet jest przygotowany dobrze, na miarę 

możliwości, ujęte są w nim  zadania naprawdę potrzebne. Stawia wniosek o 

pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej. 

 Radny Bryk nawiązując do wypowiedzi pana Skiby stwierdził, ze drogi mamy 

ładne, ale od dwóch kadencji nastąpiła zmiana optyki, gmina poszła na 

współpracę z powiatem, dofinansowuje i drogi są robione. Wcześniej tego się 

nie robiło. Dzisiaj pewne rzeczy takie jak chodniki trzeba robić. 

 Radny Skiba odnosząc się do wypowiedzi swego przedmówcy tłumaczył, iż 

będąc wójtem gminy nie mógł współpracować z powiatem, ponieważ miał o 

połowę mniejszy budżet. Obecnie jest więcej pieniędzy i bardzo dużo się robi. 

Starosta się chwali wykonanymi zadaniami, a skutki ponosi gmina, która 

zadłużyła się na 6 mln zł. 

Wobec wyczerpania listy dyskutantów, poddano pod glosowanie wniosek dot. 

pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.  

W głosowaniu wzięło udział 6 członków komisji, „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem głosowało 6. Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, 

Gospodarki finansowej, rzemiosła i Usług Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała 

projekt budżetu na 2016 rok oraz wypracowała opinię o następującej treści: 

„Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej przedłożonej w dniu 13 

stycznia 2016 roku.  W trakcie prac nad projektem budżetu gminy przedłożonym 

radnym w dniu 13 listopada 2015 roku, poszczególne Komisje Rady Gminy tj. 

Komisje: Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego; Rolnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Komunalnej; Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu 

oraz Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, 
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Rzemiosła i Usług wypracowały wnioski, stanowiska i sugestie w tym zakresie, co 

znajduje odzwierciedlenie w protokołach z posiedzeń Komisji. Do czasu 

przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok kwestie poruszane przez 

poszczególne komisje zostały w nim uwzględnione, jak również wyjaśnione. 

Jednocześnie w tymże projekcie uchwały zostały przedłożone nowe zadania, 

zwiększenia i zmniejszenia na poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji 

budżetowej. Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego przy udziale 

przewodniczących komisji pozytywnie przychyliła się do proponowanego budżetu  

i nie wniosła uwag. 

W dalszej części obrad przedłożono do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości i  zasad wypłaty diet dla sołtysów. Komisja pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt. 

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Niwiskach.  

 W sprawach różnych Przewodniczący Rady Gminy zaapelował do 

przewodniczących komisji o wnikliwe przeanalizowanie przedłożonego projektu 

Statutu Gminy Niwiska i przedstawienia swoich uwag i spostrzeżeń na posiedzeniu 

Komisji Statutowej, względnie na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy. 

 Nan tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

            Protokołowała:                                               Przewodniczący Komisji 

 

 


