
Protokół 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej 

Rzemiosła i Usług Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 28 grudnia 2017r. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

Konsultacja materiałów na sesję. 

 

 

Przewodniczący Stanisław Rzeszutek przywitał członków komisji, Elżbietę Wróbel – 

Wójta Gminy Niwiska ora Elżbietę Lewandowska- Smoleń – Skarbnika Gminy Niwiska. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków dla grupy odbiorców – 

gospodarstwa domowe Gminy Niwiska przedstawiła Wójt gminy Elżbieta Wróbel informując, 

iż zmieniły się przepisy, przedmiotowa uchwała będzie potrzebna Zakładowi Usług 

Komunalnych, aby ten wystąpił do Wód Polskich o opinię dot. taryf za wodę i ścieki. 

Uchwała uwzględnia 50 groszy do 1m
3
 ścieków, Rada nie zaakceptowała stawek 

zaproponowanych przedłożonych przez Jerzego Skibę.  

Kolejno omówiła Wójt Gminy zmiany w uchwale budżetowej gminy Niwiska  

na 2017 rok. Poruszono temat kolorystyki dachu na budynku sali gimnastycznej i szkoły  

w Przyłęku.  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy 

Niwiska niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 i określenia ostatecznego 

terminu dokonania tych wydatków przedstawiła Wójt Gminy Niwiska. Wymieniła wydatki,  

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, tj.: budowa systemu uzdatniania 

wody na ujęciu wody w Przyłęku wraz z opracowaniem dokumentacji, wykonanie strony 

internetowej Gminy Niwiska, opracowanie tekstu do książki o Hupce, opracowanie 

dokumentacji Rozbudowa remizy OSP w  Zapolu, rozbudowa i przebudowa części budynku 

Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, rozbudowa  

i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną  

z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni, rozbudowa i przebudowa 

części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem 

sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hucinie, 

modernizacja szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach, opracowanie dokumentacji  



dot. zmian użytkowania budynku Szkoły Muzycznej w Niwiskach, realizacja programu 

„YOUNGSTER PLUS” w Gimnazjum Publicznym w Niwiskach, budowa kanalizacji 

sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej 

w Niwiskach, pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego  

pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków Niwiska-Okręglica i Hucina 

ul. Grabowa i ul. Graniczna, opracowanie dokumentacji do aplikacji o środki na rewitalizację 

w ramach RPO 2014-2020, budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą w Siedlance. 

Stanisław Rzeszutek zapytał o kwotę przeznaczoną na rozbudowę szkoły w Hucinie – 

Wójt wyjaśniła, iż po przetargu przesunęła zarządzeniem brakującą kwotę.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Niwiska 

jako partnera do realizacji projektu p.n.: „Sieć punktów przedszkolnych w Gminie Niwiska” 

przedstawiła Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel. Poinformowała zebranych, iż wniosek  

o dofinansowanie złożyło Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska, 

natomiast partnerem jest Gmina Niwiska i pokrywa wkład niepieniężny w postaci 

udostępnienia pomieszczeń – umowa będzie zawarta jeszcze w grudniu.  

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie 

wydatków inwestycyjnych na 2018 rok zreferowała Wójt Gminy Niwiska. Projekt złożony 

został przez Gminę Niwiska jako Lidera wraz z 6 innymi Gminami jako Partnerami.  

Każda z gmin podejmie przedmiotową uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania  

do kwoty, która dotyczy danej gminy. Po spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim 

wynegocjowane zostało, iż przez budżet Gminy Niwiska będzie przechodzić tylko ta kwota, 

która będzie dotyczyć Gminy Niwiska. Ogłoszony zostanie duży przetarg, wskazany zostanie 

operator, który poprowadzi ten przetarg. Przedmiotowa uchwała pozwoli na podpisanie 

umowy z Urzędem Marszałkowskim jeszcze w grudniu 2017 roku.  

Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Niwiska i oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów przedstawiła Zastępca Wójta Gminy Niwiska, informując, 

iż przedmiotowa uchwała ma charakter porządkowy, nie ma w niej żadnego nowego zapisu. 

Radny Rzeszutek zwrócił się z zapytaniem o kosze na odpady komunalne. Jolanta Marut 

przekazała, że kosze odbiera Dezako, bo są ich własnością, zaś nowy odbiorca odpadów daje 

swoje kosze. Stanisław Rzemień zwraca uwagę na drobny druk w harmonogramie odbioru 

odpadów. 

 



Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  

dla niepublicznych oraz publicznych szkół i placówek wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Niwiska lub osoby fizyczne, oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przedstawiła  

Wójt Gminy Niwiska. 

Stanisław Rzeszutek wnioskuje o wyrównanie dotacji, po 75% zarówno  

dla przedszkoli, jak i punktów przedszkolnych. Robert Róg uważa wniosek za zasadny.  

Wójt poinformowała, że przedszkola mają większe wymagania związane z p.poż, sanepidem, 

niż punkty przedszkolne. Komisja jednogłośnie zagłosowała „za” wnioskiem o wyrównanie 

dotacji na poziomie 75% dla przedszkoli i punktów przedszkolnych. 

 

W sprawach różnych poruszono temat możliwości sprzedaży działki przez p. Żelazo.  

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 


