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Protokół 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, 

Rzemiosła i Usług Rady Gminy odbytego w dniu 24 stycznia 2017 r. 

 

 Komisja obradowała w pełnym składzie. Ponadto udział wzięli: wójt gminy 

Elżbieta Wróbel, skarbnik gminy Jolanta Łagowska, z – ca przew. Komisji Oświaty Piotr 

Skiba, przewodniczący Komisji Rolnictwa Stanisław Bryk. 

Porządek obrad: 

1. Analiza wniosków stałych Komisji Rady Gminy wypracowanych podczas 

konsultacji projektu budżetu gminy na 2017 rok. {Posiedzenie z udziałem 

przewodniczących Komisji problemowych).  

2.  Opracowanie opinii Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego do projektu 

budżetu gminy na 2017 rok. 

3.  Wybór wiceprzewodniczącego Komisji. 

 Obradom przewodniczył pan Stanisław Rzeszutek – przewodniczący komisji. 

 Skarbnik  gminy Jolanta Łagowska zreferowała  projekt budżetu, jaki otrzymali 

radni przy zawiadomieniu o sesji. Aktualny projekt zakłada dochody w kwocie 

25 696 175,08 zł., wydatki 25 574 904,08 zł. Wydatki są większe od dochodów  

o kwotę 121 271  zł. W projekcie budżetu dostarczonym radnym przed 15 listopadem 

2016 r. był deficyt wynoszący 707 305 zł., w obecnym projekcie – nadwyżka –  

121 271 zł. 

 Ad pkt 1. Komisja zapoznała się z treścią wniosków stałych komisji, 

wypracowanych podczas konsultacji projektu budżetu gminy na 2017 rok. 

 Wnioski Komisja Rolnictwa przedstawił Stanisław Bryk. 

1. Zwiększyć kwotę na konserwacje rowów i melioracje z 15 tys. zł. do 30 tys. zł. 

Na tym odcinku komisja widzi ogromną ilość potrzeb. Np. przy budowie szkoły 

 i stadionu w Niwiskach poprzerywano drenarkę na hektarach i nie ma kto tego 

pospinać. Jeszcze wcześniej budowano spółdzielnię produkcyjną, jednocześnie 

poprzerywano ciągi drenarskie. Spotykamy się z takim argumentem, że na 

prywatnych gruntach nie można wspierać tego zadania, ale zostało to zrobione 

pewnymi działaniami, które były realizowane dla celów publicznych. 

2. Środki z funduszu Ochrony Środowiska ( 12 tys. zł.) przeznaczyć na wsparcie 

rozsiewania wapna ewentualnie na zakup wapna dla rolników. 

3. Szukać środków na działania prozdrowotne. (kwota 10 – 15 tys. zł.). 

4. Remontu wymaga droga gminna biegnąca od powiatowej w kierunku Huciska 

(k .P. Zygmunta). Jest to droga śródpolna. 



2 
 

5. Wykonać dalszą część drogi w kierunku Blizny przynajmniej do granicy lasu 

państwowego. Celem pozyskania środków (ok. 30 tys. zł) można by ograniczyć 

zatrudnienie na drogach. Zdaniem radnego nie musi być tylu pracowników. 

Dwóch dobrych pracowników zrobi dużo roboty, a wykaszanie drogi 

powiatowej niech sobie robi starosta. 

6. Położyć żużel na drodze polnej wychodzącej na Krzywdę. 

7. Potrzebna 1 lampa przy drodze na oczyszczalnię . 

 Radny Robert Róg zadał pytanie, dlaczego wniosek nie został ujęty  

w projekcie budżetu na 2017 rok? 

 Jeżeli chodzi o drogę do Blizny – pani wójt występowała  do 

Nadleśniczego do Tuszymy o dofinansowanie. Odpowiedź jest negatywna. Nie 

wiadomo, jak będzie w tym roku ze środkami z funduszu leśnego – zaznaczyła 

Jolanta Marut. 

 Zdaniem radnego Roga Tuszyma dołoży do tej drogi, niemniej jednak był 

wniosek, żeby w budżecie znalazło się 20 tys. zł., ponieważ musi być udział 

gminy. Uważa, że droga na Blizną winna być zrobiona ze środków na remonty 

dróg. 

 Radny Stanisław Rzemień jest przeciwny likwidacji etatów tych 

pracowników, którzy koszą rowy. W tym zakresie gmina Niwiska może być 

wzorem na całą Polskę. 

Poruszając kwestię melioracji podkreślił, iż w Kosowach melioracja też jest 

uszkodzona, pan Wilk we własnym zakresie dokonał naprawy. Jeżeli w jednej 

wiosce zrobimy z pieniędzy gminnych, a w drugiej nie – będzie problem. 

Aktualnie w Kosowach udrożnienia wymaga ciąg melioracyjny na długości  

ok. 2 km. 

Wniosek Komisji Prawa 

Dokonać przesunięcia 130 000,00 zł. z zadań dot. budowy 2 dróg: Hucina – Grobla 

i Hucina ul. Akacjowa na poczet budowy 2 sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej 

w Hucinie jest nieaktualny – stwierdził przewodniczący komisji Stanisław Rzemień. 

Natomiast radny Rzemień wnioskuje o wykonanie projektu na oświetlenie  

w Kosowach od Domu Strażaka w stronę Ługnicy. Wniosek ten zgłaszany jest od 

paru lat i brak reakcji. 

 Radny Bryk odpowiedział swemu przedmówcy, że w roku ubiegłym ze środków 

gminnych został wykonany rów melioracyjny,  drugi rów melioracyjny, który 

odwadnia pola pana Wilka został wykonany przez Spółki Wodne. 

Sprawa druga  pan Bryk wyjaśnił, iż nie chodziło  mu o zwolnienie tych dwóch 

pracowników, ale aby nie zatrudniać dodatkowych pracowników na drogach i 

zwiększać przez to koszty budżetu. 

Wnioski Komisji Oświaty zaprezentował Piotr Skiba. 
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1. Propozycja remontu odcinka drogi ok. 250 metrów na Uwrociu w kierunku  

p. Moskal.  

2. Budowa 250 metrów chodnika w kierunku Strzępki (inwestycja może być 

odłożona w czasie ). 

3.  Budżet przygotowany profesjonalnie, trzeba ująć podwyżki dla sołtysów, wzrost 

dotacji dla przedszkoli i punktów przedszkolnych. 

  Radny Stanisław Bryk nawiązując do funduszy sołeckich podkreślił, iż kiedyś był 

zwolennikiem ich tworzenia. Dzisiaj widząc, że 228 tys. zł. idzie na dość drobne 

sprawy, które mogą poczekać, to radny ma wątpliwości. Jednocześnie takie rzeczy, 

jak chodnik w kierunku Kościoła jest nie wykonany, a bezpieczeństwo jest 

zagrożone w związku ze wzmożonym ruchem w kierunku autostrady. Wolelibyśmy, 

aby zamiast wydawać na takie drobne rzeczy, ktoś zrealizował ten chodnik. 

 Zdaniem radnego Skiby fundusz sołecki powinien być przeznaczony na 

inwestycje, a na co jest rozdzielony? – pyta. Radny uważa, że nie jest rozdzielony 

zgodnie z prawem. 

 Radny Robert Róg jest zdania, że fundusze sołeckie należy zostawić w spokoju. Nie 

myśmy wymyślili takie rzeczy, że dzisiaj jest wydatek na zakup munduru 

strażackiego, stroju regionalnego itp. Trzeba do tego podchodzić całościowo, 

zastanowić się nad sołtysiadami, wymuszaniem nad sołectwami, żeby coś 

przygotowali. Jeżeli takie zadania wyznacza się sołectwu, to grupy w czymś 

wystąpić muszą, coś przygotować, a to rodzi koszty, nikt nie będzie własnych 

pieniędzy wydawał. Jeżeli jest chęć i wola, żeby tego rodzaju imprezy 

funkcjonowały, to trzeba ponieść konsekwencje związane z tymi wydatkami. Radny  

zaznaczył, że przeglądał fundusze sołeckie we wszystkich miejscowościach i w 80% 

są one przeznaczone na cele inwestycyjne. 

  Radny Stanisław Rzemień dodał, że wymyśla się cuda. OSP Kosowy od 

parunastu lat stara się o buty koszarówki. Teraz przed wyjazdem na zawody 

naczelnik straży chciał pożyczać buty w Trzęsówce. Z jednej strony wymyśla się 

zawody, na które przeznacza się kilka tysięcy złotych, z drugiej strony nie ma za co 

kupić parę butów. Trzeba było zakupić buty z funduszy sołeckich. 

Wnioski Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego wypracowane na 

posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2016 r. przedstawił pan Stanisław Rzeszutek – 

przewodniczący komisji. Projekt budżetu złożonego przez wójta zgodnie z 

obowiązującymi terminami w tym zakresie jako całość Komisja Rozwoju Społeczno 

– Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług opiniuje pozytywnie z 

włączeniem do budżetu wniosku o wyrównanie dofinansowania punktów 

przedszkolnych względem przedszkola, z wprowadzeniem odpłatności sołtysom za 

doręczenie decyzji wymiarowej w kwocie 3 zł od nakazu. Wnioski dotyczące 

wykonania dróg Majowej i Słonecznej oraz drogi do Blizny powinny znaleźć się w 

budżecie  jak również wnioski po fizycznym wpływie dofinansowań inwestycji w 
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2017 r. tj. droga Marmury – Kosowy – Ługnica z terminem realizacji możliwym do 

wykonania. Wniosek dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucinie należy 

rozważać najwcześniej w roku budżetowym 2018. Reasumując komisja stwierdza, 

że budżet jest optymalny do możliwości 2017 roku ze szczególnym wskazaniem 

obniżenia deficytu, co w efekcie skutkowało będzie pozytywnym rozwojem gminy 

poprzez powstające inwestycje. 

 Zdaniem radnego Bryka niefortunne jest rozwiązanie ustalenia kwoty ( 3 zł od 

1 sztuki) za roznoszenie nakazów podatkowych przez sołtysów. Aktualnie poczta 

pobiera 2 zł od zwykłego listu. Inne rozwiązanie – to zawarcie umowy z osobą, 

która nie pracuje za 1 zł netto od nakazu. Skoro podejmowaliśmy uchwałę  

o regulaminie rad sołeckich, należało rozdzielić funkcję radnego i sołtysa  poprzez 

wprowadzenie odpowiedniego zapisu, że radny nie może być sołtysem. Wówczas 

byłoby mniej dyskusji. 

 Wracając do zaopiniowania projektu budżetu radny Bryk ma uwagi, ponieważ 

nie ujęte są pozycje, które zgłaszał. 

 Radny Rzemień stwierdził, że budżet jest w porządku, tylko jak będzie robiony 

chodnik do Kościoła w Niwiskach, to taki sam odcinek należy zrobić w Kosowach. 

 Radny Skiba ocenia budżet pozytywnie. Uważa, że zrobione będzie więcej 

spraw, niż planujemy. Radny popiera wniosek pana Bryka odnośnie melioracji. 

Szkoda powstała przy budowie szkoły, a straty ponosi rolnik. Jest możliwość 

znalezienia pewnej kwoty i pani wójt winna to zrobić. 

 Przewodniczący rady zwrócił się z zapytaniem do pani skarbnik, jak należy 

traktować tą Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu na 

2017 rok? Mamy opinię, która opiniuje coś, co nie jest przedmiotem dzisiejszej 

dyskusji. Gdzie jest opinia do projektu budżetu, który dzisiaj rozpatrujemy? – 

dopytywał Pan Robert Róg. 

 Skarbnik gminy Jolanta Łagowska odpowiedziała, że opinii nie może być, 

dopóki Rada Gminy tego budżetu nie uchwali. 

 Przewodniczący rady prosi o wykładnię obsługi prawnej w zakresie takim, jak 

należy to traktować. Musi się skończyć projekt do projektu budżetu, co powtarza 

się co roku. Nie może być tak – i to musi się skończyć – żeby projekty budżetu były 

przedkładane dwu – trzykrotnie. W tym momencie prowadzony był dialog między 

panią skarbnik, a panem przewodniczącym w kierunku wyjaśnienia prawidłowości 

procedury prac nad projektem budżetu. 

 Przewodniczący komisji ogłosił 10 minut przerwy, po czym wznowiono obrady. 

Na sali obecni byli członkowie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego  

w pełnym składzie. Komisja wypracowała opinię na sesję Rady Gminy. 
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 Ad pkt 2. Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki 

Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady Gminy  pozytywnie opiniuje projekt budżetu 

przedstawionego na Komisji w dniu 24 stycznia 2017 r. uwzględniający wnioski 

zgłoszone na Komisjach: Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia 

Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, Komisji Prawa, Porządku 

Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego i Komisji Rozwoju Społeczno – 

Gospodarczego, w zakresie możliwym do realizacji i wykonania w 2017 roku. 

Wnioski nie uwzględnione w projekcie budżetu należy wprowadzić do realizacji 

adekwatnie do posiadanych możliwości finansowych.  Pozytywnie opiniowany 

przez Komisję projekt budżetu zawiera zdjęcie deficytu w stosunku do założeń 

projektu, który z mocy ustawy został przedłożony do 15 listopada, zróżnicowany 

kwotowo po stronie dochodów i wydatków, zaopiniowanego pozytywnie przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową Uchwałą Nr XV/283/2016 z dnia 19 grudnia 

2016 r. Komisja uznaje, że projekt budżetu jest optymalny uwzględniający 

wnioski Rad Sołeckich, radnych w zakresie potrzeb społecznych, dlatego uznano, 

jak na wstępie. 

 Ad pkt 3. Wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, 

Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług wybrany został pan Stanisław Rzemień 

przy 5 głosach „za”, 1 „wstrzymującym się”. 

 Pani Jolanta Marut wspomniała o uchwałach, jakie będą rozpatrywane na sesji, 

mianowicie: 

- projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia dziennego,  

- projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny, 

- projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 Pani Jolanta Łagowska omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

kredytu w 2017 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak też wieloletnią prognozę finansową. 

 Na tym zakończono posiedzenie komisji. 

 

                   Protokołowała: 


