
Protokół 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej 

Rzemiosła i Usług Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 26 lutego 2018r. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Konsultacja i opiniowanie materiałów na sesję. 

2. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Stanisław Rzeszutek przywitał członków komisji, Elżbietę Wróbel – 

Wójta Gminy Niwiska oraz Radnych. Wójt poinformowała, że na najbliższą sesję 

wprowadzone będą 3 uchwały. Jedna dot. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  

z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie przyjmowania 

osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych z terenu Gminy Niwiska oraz sprawowania opieki 

nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie.  

Kolejne dwie uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy w 2018 roku  

dla Powiatu Kolbuszowskiego. Następnie Elżbieta omówiła projekt zmiany uchwały 

Budżetowej Gminy Niwiska na 2018 rok, tj. zwrot VAT-u za 2017 rok, dotację  ze środków 

Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację projektu „Powszechna nauka 

pływania”, dotację celową na izbę wytrzeźwień, pomoc dla Powiatu Kolbuszowskiego, 

remont remizy OSP w Trześni i budowa remizy w Zapolu (fundamenty), dopłata  

do ciągniczka dla sołectwa Trześń.    

Kolejno Wójt przedstawiła omówiła projekt uchwały dot. w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych na terenie Gminy Niwiska  przez  osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała ta była podejmowana pod koniec  

2017 roku, natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła ją – przyczyną jest 

rozdzielenie wysokości dotacji z budżetu gminy i zakres rozliczania i kontroli.  

Sprawy różne. Głos zabrała Wójt Elżbieta Wróbel. Poruszyła temat kwot subwencji  

na 2018 rok dla szkół. Jest ich mniej, trzeba dołożyć jeszcze pieniądze znaczone  



na niepełnosprawność – pieniądze te mogą być przeznaczone tylko na dzieci niepełnosprawne 

– zależy, jakie ma orzeczenie, jakie ma potrzeby, np. logopeda, pomoc osoby do poruszania 

się. Radny Rzeszutek zwrócił się z zapytaniem, jak ma się subwencja z roku 2017  

do 2018 roku?  Wójt powiedziała, że jest większa, ale będą odprawy dla nauczycieli – 

likwidacja stanowisk pracy w Gimnazjum Publicznym , odprawy 6 miesięczne  

dla nauczycieli.. Wójt poinformowała o liczbie dzieci w poszczególnych szkołach: Trześń 60 

dzieci, Kosowy 21 dzieci, Przyłęk 62 dzieci, Siedlanka 78 dzieci, Hucisko 25 dzieci, Niwiska 

111 dzieci, gimnazjum publiczne 95 dzieci, szkoła muzyczna 212 dzieci. 

Wójt Gminy Niwiska przedstawiła ile dana szkoła ma przyznanej subwencji  

w odniesieniu do budżetu (bez klasy „0”). Szkoła Podstawowa w Trześni ma 613.944 zł 

subwencji, zaś budżet wynosi 727.573 zł. Szkoła Podstawowa w Kosowach ma 235.076 zł 

subwencji, zaś budżet wynosi 488.822 zł. Szkoła Podstawowa w Przyłęku ma 637.826 zł 

subwencji, zaś budżet wynosi 739.972 zł. Szkoła Podstawowa w Siedlance ma 832.659 zł 

subwencji, zaś budżet wynosi 838.425 zł. Szkoła Podstawowa Hucisku ma 252.946 zł 

subwencji, zaś budżet wynosi 501.240 zł. Szkoła Podstawowa w Niwiskach ma 997.407 zł 

subwencji, zaś budżet wynosi 1.174.163 zł. Gimnazjum Publiczne ma 589.730 zł subwencji, 

zaś budżet wynosi 1.139.933 zł. Szkoła Muzyczna I stopnia ma 2.260.820 zł subwencji,  

zaś budżet wynosi 2.011.705 zł. Podsumowując, Wójt poinformowała, że na dzień dzisiejszy 

do oświaty gmina dokłada z budżetu 1.414.731 zł. Zmieniono także naliczenia/wagę 

subwencji szkół muzycznych z 1,01 na 0,85. Zaznaczyła, że od kwietnia będą podwyżki: 

5,35% dla nauczycieli (planowane było 5%). Radny Rzeszutek uważa, że co roku  

jest problem z oświatą. Poruszono temat odpraw dla nauczycieli.  

Kolejnym tematem, jakie poruszono wraz z zaproszonym gościem – Prezesem 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlance Tomaszem Pieniek jest temat zakupu samochodu 

pożarniczego dla OSP Siedlanka. Wójt poinformowała, że zrobiła rozeznanie cenowe  

z ostatniego kwartału 2017 roku dot. zakupu średniego samochodu pożarniczego, szacowana 

cena wynosi 800 tys. zł. Wójt poinformowała o możliwości dofinansowania, z pisma 

Komendanta PSP wynika wydatek że z budżetu gminy trzeba zabezpieczyć 400.000 zł. Wójt 

uważa, że jest to duża kwota. Głos zabrał Tomasz Pieniek, poinformował, że OSP Siedlanka 

jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego od 20 lat, w naszym powiecie w KRSG 

jest 16 jednostek. Jako OSP jesteśmy w pełni gotowi do wyjazdów, jest sprzęt – w tym do 

udzielania pierwszej pomocy, przeszkolenie – Prezes Pieniek stwierdził, że strażacy z OSP 

stoją na równi z państwowym strażakiem. W wyjazdach, OSP Siedlanka są na czwartym 

miejscu w powiecie. W 2017 roku OSP Siedlanka miała 34 wyjazdy, w tym 10 do pożarów  



i 24 do wypadków i zagrożeń (wykaz w załączeniu). OSP Siedlanka jest zainteresowany 

średnim samochodem. Aktualne auto, z jakiego korzysta OSP Siedlanka jest 1988 roku. 

Robert Róg zwrócił się z zapytaniem, co OSP Siedlanka może zrobić, przyjeżdżając jako 

pierwsi do zdarzenia?  Prezes Pieniek poinformował, że najpierw jest ocena sytuacji, jedni 

gaszą, drudzy udzielają pomocy – robi się praktycznie wszystko to, co Państwowa Straż 

Pożarna. Dodał, że do zdarzeń może wyjeżdżać zgodnie z procedurami samochód średni. 

Prezes Pieniek uważa, że potrzeba zakupu samochodu średniego jest ogromna, OSP Siedlanka 

ma potencjał. Robert Róg zwraca uwagę na celowość; nie krytykuje pomysłu. Tomasz 

Pieniek uważa, że samochód jest niezbędny dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, 

strażacy chcą dojechać i pomóc. Tomasz Pieniek poinformował o stanie technicznym 

aktualnego wozu strażackiego, może nie przejść już przeglądów, jeśli auto nie będzie mogło 

wyjeżdżać – wyrzucą OSP Siedlanka z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Robert 

Róg rozumie problem OSP Siedlanka. Radny Róg uważa, że dofinansowanie pół na pół  

nie jest do przyjęcia, ale rozumie problem OSP Siedlanka. Wójt przekazała, że Państwowa 

Straż Pożarna wydaje dyspozycję wyjazdu danej jednostki. Radny Rzemień uważa, że jeżeli 

kupować, to coś porządnego. Tomasz Pieniek, uważa, że zapewnienie – gotowość (ze strony 

gminy) nie powoduje, że kupujemy. Radny Róg uważa, że nie można dawać nadziei, a potem 

ją zabierać. Ewa Jachyra stwierdziła, że jednostka OSP Siedlanka jest zawsze pierwsza  

na miejscu wypadku. Radny Rzemień uważa, że jest mała aktywność Zarządu Gminnego 

OSP. Dużym plusem jest fakt, że OSP Siedlanka ma zawodowych strażaków w swoich 

zasobach – stwierdziła Radna Dłużeń. Wójt dodała, że z dofinansowania można kupić tylko 

nowe auto. Robert Róg zwrócił sie do wójta z zapytaniem, czy należy przekazać 400 tys. zł  

na zakup samochodu i czy jest to niezbędne? Wójt poinformowała, że w gminie jest wszystko 

ważne, 300 tys. złotych to maksymalna kwota, tylko gdzie pozostałe pieniądze?  

Gmina Dzikowiec do zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego w 2017 roku z budżetu 

gminy dofinansowała w kwocie 314 tys, zł, Gmina Cmolas do Ostrów Baranowskich 350 tys. 

zł. , większe gminy to i na więcej ich stać.   Straże powinny zwrócić uwagę na wszystkie 

aspekty, trzeba szukać różnych rozwiązań, ale nie stawiać na ostrzu noża sprawy.  

Wójt uważa, że każda dyskusja rozwija, jeśli będą możliwości, będziemy szukać rozwiązań. 

Prezes OSP Siedlanka podziękował za spotkanie, prosił o pozytywne rozpatrzenie sprawy.  

Kolejnymi tematami, jakie poruszyła Wójt Elżbieta Wróbel to pismo z Nadleśnictwa 

Mielec w sprawie przekazania drogi w Przyłęku, nie jest uregulowany stan prawny, czy jest 

wola przekazania? Droga w środku jest przypisana gminie, ma nieuregulowany stan prawny, 

od drogi wojewódzkiej 875 początek należy do Gminy Mielec, koniec do nadleśnictwa. 



Zygmunt Kluk zastanawia się, dlaczego „za nic” mamy przekazywać drogę. Należy 

rozpoznać temat zamiany powierzchni. Kolejna sprawa, którą przedstawiła Wójt Elżbieta 

Wróbel to wniosek od państwa Żelazo z Przyłęka – chcą kupić działkę przylegającą  

do swojej, jest to 7 arów. Radny Rzeszutek rozeznał u sąsiadów sprawę, nie powinno być 

problemu, sprawdzi jeszcze dojazdy. Wójt dodała, że zakup będzie w formie przetargu.  

Elżbieta Wróbel poinformowała również o możliwości sprzedaży działki 6,27 arów  

w Niwiskach koło państwa Gałda i Kluk. Zakup będzie ogłoszony w formie przetargu. 

Komisja jednogłośnie uważa, że trzeba sprzedać tą działkę.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 

 


