
Protokół 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i usług Rady Gminy Niwiska odbytego w 

dniu 8 grudnia 2017r. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1.  Konsultacja projektu budżetu gminy na 2018 rok. Wypracowanie opinii Komisji. 

2. Analiza wydanych zarządzeń Wójta Gminy w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy w IV kw. 2017 r. 

3. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2018 rok. 

 

Przewodniczący Stanisław Rzeszutek przywitał członków komisji, Elżbietę Wróbel – Wójta Gminy Niwiska ora Elżbietę Lewandowska- 

Smoleń – Skarbnika Gminy Niwiska. 

Głos zabrała Wójt Gminy Niwiska – Elżbieta Wróbel, zreferowała projekt budżetu na 2018 rok. Głos zabrał Stanisław Rzeszutek, który 

zapytał sie o pozycje w budżecie dotyczące budowy kanalizacji. Wójt wyjaśniła, iż budowa kanalizacji dzieli się na I etap budowy kanalizacji w 

Hucisku i II etap budowy kanalizacji w Zapolu. Budowa kanalizacji w Hucisku zostanie zapłacona w 2018 roku i w tym samym roku zostaną 

zrefundowane koszty z PROW-u. Drugi etap budowy rozpocznie się w Zapolu w 2018 roku, zaś refundacja zostanie zwrócona w 2019 roku. 

Poruszono temat kredytu i jego wysokości. Stanisław Rzeszutek zapytał się Wójta Gminy Niwiska o rezerwę kryzysową. Elzbieta Wróbel 

wyjaśniła, że pieniądze z rezerwy mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na wydatki związane z działaniami np. natury, których nie da sie 

przewidzieć, uniknąć, np.: wichury, powodzie, etc. Wójt Gminy Niwiska omówiła szeroko rozumianą oświatę, problemy związane z 

wprowadzoną oświatą. Przekazała radnym, iż zmieni się ustawa dot. naliczania dotacji dla  szkół. W naszym przypadku Stowarzyszenie Wieś 

Przyjazna Dzieciom w Hucinie będzie miało inne naliczenie dotacji na jednego ucznia w kolejnym roku, ponieważ do tej pory naliczana była 

dotacja na podstawie planowanych wydatków bieżących szkół podstawowych z terenu naszej gminy, natomiast po wejściu w życie ustawy 

będzie wskazana przez ministerstwo edukacji na podstawie metryczki subwencji oświatowej. Radny Róg zapytał się o kwotę przyznanej dotacji 

na ucznia do szkoły w Hucinie – Skarbnik Gminy poinformowała, iż jest to kwota 739,97 zł na jednego ucznia przyznana za miesiąc listopad i 

grudzień 2017. Wójt dodała, iż musimy robić wszystko zgodnie z przepisami, zmieni się system naliczania w szkołach, szkoła w Hucinie może 

sobie nie poradzić. Stanisław Rzeszutek zwrócił się z zapytaniem o pozyskiwanie środków zewnętrznych na DDP Senior Wigor? Wójt 

poinformowała, iż pozyskuje pieniądze na działalność bieżącą z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przy omawianiu projektu 

budżetu Elżbieta Wróbel zwróciła uwagę na zwiększenie kwoty udzielania pożyczek – do 200.000,00 zł. Związane jest to z faktem, iż ngo 

działającym na terenie Gminy Niwiska przyznano na 2018 rok z LGD LASOVIA granty na realizację kilku drobnych inwestycji i wydarzeń 

kulturalnych – aby otrzymać pieniądze z PROW, muszą ngo najpierw zrealizować i pokryć koszty, następnie jest refundacja. Nikt z radnych nie 

miał uwag.  

Robert Róg poruszył temat dotacji do punktów przedszkolnych i przedszkoli. Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż aktualnie jest to kwota 

280,52 zł na dziecko w punkcie przedszkolnym, zaś w przedszkolu jest to kwota 323,68 zł. Radny Rzeszutek uważa, że winna być jedna kwota. 

Radna Danuta Dłużeń zwróciła uwagę na potrzebę oświetlenia (lampy) w Hucisku koło krzyża na ostrym zakręcie oraz oświetlenia w kierunku 

Zapola. Stanisław Rzeszutek złożył wniosek o remont drogi śródpolnej w kierunku Zielińskich w Przyłęku i budowę chodnika od szkoły w 

kierunku leśnictwa w roku budżetowym 2018. Wójt Gminy Niwiska wyjaśniła radnym procedury uchwalania budżetu i jego zmian. Wyjaśniła 

radnemu Rzeszutkowi, że chodnik, o który wnioskuje jest przy drodze powiatowej, przypomniała mu również o przekazaniu ponad 1 miliona 

złotych do powiatu na przebudowę dróg i chodników – to ogromny ukłon w kierunku powiatu kolbuszowskiego i inwestycji drogowych na 

naszym terenie. Robert Róg nie podważa braku zrobienia chodnika w Przyłęku. Wójt zwróciła uwagę, że w projekcie budżetu na 2018 rok nie 

ma ujętych remontów dróg śródpolnych. Dodała, że zgłoszeń, pomysłów do budżetu jest wiele i to nie tylko od radnych, ale również 

mieszkańców.  

Następnie radni analizowali wydane zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy w IV kw. 2017 r. W 

opisywanym okresie wydano 5 zarządzeń. Radny Rzeszutek zapytał się o koszt oświetlenia w Trześni na stadionie. Wójt poinformowała 

radnego, że zadanie zrealizowano na kwotę 7.650,00 zł.  

Kolejno przedmiotowa Komisja opracowała plan pracy na 2018 rok.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 


