
Protokół 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej 

Rzemiosła i Usług Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 16 maja 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, Elżbietę Lewandowską – Smoleń – Skarbnika Gminy Niwiska  

oraz Radnych. Głos zabrała Wójt, przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu gminy w 2018 roku dla Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 

170.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019” o następującym łącznym zakresie: 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp.  

w  miejscowościach Kosowy, Niwiska” obejmujących zadania obejmujące zadania: budowa 

chodnika w miejscowości Kosowy na długości 1268 mb,  budowa chodnika w miejscowości 

Niwiska na długości 641 mb, wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej  

Nr 1225R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp. w miejscowości Kosowy  

na długości 1478mb. Komisja ustaliła, aby dołożyć 30.000,00 zł do omawianej uchwały.  

W tym przypadku trzeba zmienić także uchwałę dot. wysokości kredytu – przekazał Wójt. 

Następnie Elżbieta Wróbel scharakteryzowała projekt uchwały budżetowej. 

Zwiększono dochody budżetowe na 2018 rok o kwotę 147.183,00 zł., zmniejszono wydatki 

budżetowe na 2018 rok o kwotę 816,00 zł, zwiększono wydatki budżetowe na 2018 rok  

o kwotę 386.579,15 zł., zwiększono deficyt o kwotę 238.580,15 zł. Komisja zaopiniowała 

powyższy projekt uchwały budżetowej pozytywnie. Wójt Elżbieta Wróbel przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 20 lat  

oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Niwiska. Projekt dot. miejsca po szafę centrali  

do Internet szerokopasmowego. Komisja nie miała uwag. Kolejna uchwała dot. zatwierdzenia 

do realizacji, zaciągnięcia zobowiązania na 2019 rok i wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

partnerskiej pomiędzy Gminą Niwiska i Stowarzyszeniem Wieś Przyjazna Dzieciom,  



w celu wspólnej realizacji projektu p.n.: „Edukacja szansą na rozwój w Gminie Niwiska” 

podejmowana była na sesji w kwietniu. RIO zwróciło uwagę, iż nie ma w niej zapisu dot. 

pochodzenia środków finansowych. Komisja nie miała uwag.  

Kolejno Wójt wraz z Jolantą Marut i Kazimierzem Kwaśnikiem scharakteryzowali 

Lokalny Program Rewitalizacji, odbyte konsultacje w Urzędzie Marszałkowskim, kryteria 

konkursowe.  

Elżbieta Wróbel wyjaśniła zebranym typy operacji, jakie są wskazane w ramach 

naboru PROW Odnowa wsi; w ramach powyższego planowane jest oświetlenie w Kosowach, 

renowacja boisk sportowych w Hucinie i Trześni, budowa parkingu w Niwiskach. 

Dofinansowanie wynosi 63,63%, max. jest to 500.000,00 zł. Poruszono również temat 

ogrodzenia budynku urzędu. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 

 


