
Protokół 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej  

Rzemiosła i Usług Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 25 października 2017r. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Konsultacja i opiniowanie projektów uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do 

budżetu gminy na 2017 rok. 

2. Opiniowanie materiałów na sesję. 

 Przewodniczący Stanisław Rzeszutek przywitał członków komisji oraz Elżbietę 

Wróbel – Wójta Gminy Niwiska. 

 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok 

szczegółowo omówiła pani Elżbieta Wróbel. Referując wydatki majątkowe stanowiące kwotę 

156 tys. – środki finansowe przyznane w Ministerstwie Sportu na budowę budynku szatni 

sportowej z infrastrukturą techniczną w Siedlance – zwróciła uwagę na fakt, że do dnia 

dzisiejszego umowa jeszcze nie przyszła, ale po konsultacjach telefonicznych powinniśmy ją 

otrzymać do dnia sesji zaplanowaną na dzień 26 października 2017 roku. Poinformowała 

również o III przetargu odbytym w dniu 10 października 2017 roku na budowę ww. szatni 

sportowej. Po zsumowaniu środków z budżetu gminy, które stanowią kwotę 276.756,00 zł 

oraz środków z Ministerstwa Sportu – 156.000,00 zł powiadomiła, iż środki mieszczą się    

we wnioskowanych pieniądzach. Dodatkowo będzie do dyspozycji w granicach 20.000,00 zł 

na monitoring i doświetlenie pod monitoring koło szatni sportowej w Siedlance. W przetargu 

udział wzięło pięciu oferentów, z czego najlepsza oferta została złożona przez firmę 

„SUPEREX Janusz Rozlazły” z Giedlarowej k. Leżajska na kwotę 405.000,00 zł. W kwestii 

zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 380.094,76 zł zwróciła uwagę na fakt, że jest 

to zmniejszenie wydatków na budowie budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem 

sportowym w Przyłęku – zmniejszone pieniądze z RPO pod potrzeby przerobu na inwestycji 

w 2017 roku, zostaną zwiększone w 2018 roku. Wyjaśniła, że gmina otrzyma pieniądze z 

RPO na zasadzie refundacji w przyszłym roku. Radny Stanisław Rzeszutek zastanawiał się na 

jaką kwotę wykonawca zrealizuje inwestycję w Przyłęku. Pani Wójt odpowiedziała, że 

wykonawca zobowiązał się do końca 2017 roku zrealizować zadanie na kwotę 560.000,00 zł.  

Do chwili obecnej ta część inwestycji, która została wykonana i odebrana przez Inspektora 

Nadzoru została opłacona.  Wójt Elżbieta Wróbel wyjaśniła również, że część pieniędzy, 



które przeznaczone są na budowę kanalizacji Zapole-Hucisko, a potrzebne będą dopiero w 

roku 2019 zostaną przeznaczone na rozbudowę szkoły w Hucinie w roku 2018.  

Odpowiedziała również na pytanie radnego Stanisława Rzeszutka, że przetarg na budowę 

kanalizacji w Hucisku, Zapolu wygrała firma ADMAR z Kolbuszowej oferując kwotę 

3.384.000,00 zł i gwarancję 9 lat.  Nie było więcej uwag do projektu uchwały budżetowej. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

do budżetu gminy na 2017 rok.  

 Następnie Wójt Elżbieta Wróbel przedstawiła projekty uchwał na sesję Rady Gminy                 

w dniu 26 października br. dotyczące przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki                                           

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania 

Narkomanii. Opowiedziała również   o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Niwiska                

w roku szkolnym 2016/2017.    

 W dalszej części spotkania Wójt Elżbieta Wróbel poinformowała zgromadzonych 

radnych o odbytym w dniu 25 października przetargu na śmieci, w którym wzięło udział 

dwóch oferentów: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Zbigniew Zieliński z Rakowa 

oraz Dezako z Dębicy. Wprawdzie przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty, postępowanie 

przetargowe trwa, a firmy odwołują się i uzupełniają materiały. Pierwszy z oferentów złożył 

ofertę na kwotę 523.200,60 zł, natomiast drugi na kwotę 638,600,00 zł.  

 W ostatniej części posiedzenia komisji Wójt Gmina Niwiska Elżbieta Wróbel 

poinformowała zebranych radnych o odbytym konwencie wójtów, na którym prowadzono 

rozmowy na temat obrony terytorialnej i związanych z nią planami przystosowania 

określonego miejsca do strzelnicy, na której można by prowadzić ćwiczenia związane właśnie 

z obroną terytorialną. Oznajmiła również, że na terenie powiatu kolbuszowskiego będą 

prowadzone wizje lokalne w celu poszukiwania odpowiedniego miejsca do ww. działań.  

Wyjaśniła w jaki sposób odbywałyby się ćwiczenia. Zaproponowała, by tereny mienia 

komunalnego w Hucinie, które są własnością gminy Niwiska zaproponować WOT właśnie 

pod budowę strzelnicy, która zostałaby sfinansowana z pieniędzy Ministerstwa Obrony 

Narodowej. Radni pozytywnie opowiedzieli się za propozycją Pani Wójt. Będą prowadzone 

dalsze działania w tym kierunku. Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

                                                                                                     Protokołowała 

                                                                                                  Karolina Sukiennik 


