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Protokół 

z Sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 29 kwietnia 2014 r. 

 

W sesji uczestniczy 13 radnych, radny Robert Róg usprawiedliwił swoją 

nieobecność. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

1.Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Niwiska. 

6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z funkcjonowania pomocy 

społecznej w Gminie. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 r. dla Gminy Niwiska. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy 

Niwiska na 2014 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy w 

2014 roku dla Powiatu Kolbuszowskiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych i innych będących w zarządzie Gminy Niwiska. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach. 

13. Zapoznanie z treścią protokołu Komisji doraźnej Rady Gminy z wizji lokalnej w 

terenie w m – ci Przyłęk w związku ze skargą Pana Kazimierza Roga. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Obradom przewodniczył Pan Wacław Pogoda – Przewodniczący Rady Gminy 

Niwiska. Stwierdził, iż w sesji uczestniczy 13 radnych, Rada Gminy jest władna 

podejmować prawomocne uchwały. Radny Robert Róg usprawiedliwił swoją 

nieobecność. 

 

Wójt Gminy wnosi o wprowadzenie  w pkt 14 porządku obrad „ Sprawozdanie 

z realizacji programu współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Radni 

jednogłośnie przyjęli porządek obrad z uwzględnieniem w/w wniosku. 

 

Nie wnosząc żadnych uwag, jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniej sesji. 

Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych na 13 obecnych na sesji. 

 

          Wójt Gminy Pani Wróbel złożyła informację o realizacji zadań w okresie 

międzysesyjnym tj. od 25 marca do 29 kwietnia 2014r. 

 



2 

 

1/ Odbyło się dwa zebrania wiejskie; 5 .04 w Hucinie, 12.04. w Kosowach tematyka 

główna ustalenie propozycji nazw ulic w miejscowościach, 

2/ w dniu 4.04 odbyło się otwarcie ofert w przetargu na dostawę komputerów      i 

dostawę Internetu do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Złożyło 

po 2 oferentów oferty na zadania i tak: 

Na dostawę sprzętu komputerowego; najwyższa Cezar Spółka Jawna Radom – 

759 033 zł, najniższa – MAXTO  spółka z o.o. Kraków – 686 454,37 zł. 

Na świadczenie usług dostępu do Internetu:   Nordisk Polska Spółka z o.o. Warszawa 

– najniższa  117 157,50 zł, ( odrzucona , nie uzupełniono dokumentacji), wybrana -  

ECONNECT Group Sp. z o.o.  Warszawa – 159 177,99 zł, 

3/ 10.04 odbył przetarg na modernizację dróg Hucisko Pustki, Kosowy Ługnica , 

parking k/ remizy w Siedlance, starowało 5 firm,  kwota z przetargu przekraczała 

środki finansowe przeznaczone w budżecie na te zadania, przetarg został 

unieważniony  i ogłoszony kolejny. 25.04 odbył się drugi przetarg na wyżej 

wymienione zadania, w przetargu wzięło udział 3 wykonawców; najniższa oferta PRD 

sp. z o. o. Mielec – 299 688,33 zł, najwyższa MPDiM Rzeszów 340 142, 55 zł, 

4/ Wystąpiłam z wnioskiem do RDOŚ o wydanie decyzji na odstrzał 15 bobrów na 

terenie Gminy Niwiska ( w terenach dzierżawionych przez Koło łowieckie Borek i 

Ponowa) ( Niwiska od torfów, Hucina Żabieniec, Hucisko k/ Trześniówki, Trześń 

Grobla) 

5/ Zarządzeniem Wójta została powołana 6 osobowa Komisja ds. wyboru 

koordynatora szkoły muzycznej.  Złożyło ofertę 5 kandydatów, w dniu 16.04. 2014r. 

prezentowało się 3 kandydatów, którzy przedstawiali wizję funkcjonowania szkoły w 

Gminie Niwiska pod ich przewodnictwem, nabór uczniów , promocję , sposób na 

pozyskanie kadry, swoje doświadczenia w pracy w szkołach muzycznych. Na 

koordynatowa Komisja wybrała Panią Aleksandrę Klupś zam. w Mielcu, obecnie 

Kierownik Sekcji Teorii i Śpiewu Solowego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 

stopienia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu.   

6/ W dniu 15.04 odbył się przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu przez 

Gminę Niwiska, starowało 3 oferentów, najniższa oferta  Bank Spółdzielczy 

Rzemiosła z Krakowa Oddział  Wadowice Górne – 345 054,69 zł, najwyższa BS 

Kolbuszowa – 462 995,60 zł,  (kwota kredytu – 3 047 032,00 zł), 

7/ 24 kwietnia odbył się przetarg na budowę linii napowietrznej w Kosowach , udział 

wzięło w przetargu 5 wykonawców; najniższa oferta Przedsiębiorstwo Usługowo 

Handlowe SATEL Krzywa – 50 831,53 zł, najwyższa Instal Mark Lisia Góra 

59 185,19 zł, 

8/ 25 kwietnia odbyła się narada sołtysów z udziałem Posła Zbigniewa Chmielowca i 

Przedstawicieli Firmy Arriva. Tematyka główna to kursowanie autobusów 

komunikacji publicznej od 01 kwietnia 2014r, przez teren Gminy Niwiska. Po 

spotkaniu wystąpiłam z pismem do Arrivy o uruchomienie kursów autobusów przez 

miejscowość Zapole oraz kursujące od Sędziszowa Młp. i do z wjazdem do Huciska. 

Równocześnie wnioskowałam do starosty Kolbuszowskiego o zniesienie ograniczenia 
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15t lub tabliczkę informacyjną nie dot. Autobusów komunikacji publicznej na drogach 

powiatowych w miejscowościach Trześń, Hucisko, Zapole. 

9/ Wystąpiłam z wnioskiem do Starosty Kolbuszowskiego o przekazanie 

nieruchomości – oficyny dworskiej (budynek posterunku policji) na rzecz gminy 

Niwiska  - cel publiczny opieka nad zabytkami. 

10/ Zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, do 

zarządcy dróg należy m.in. opracowywanie planów rozwoju sieci drogowej. 

Został opracowany projekt planu, który dzisiaj przedkładam radnym , sołtysom               

i mieszkańcom do konsultacji społecznych. Zostanie sprawdzona podstawa prawna 

czy jest w gestii Rady Gminy i stosownie do treści art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 

08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr142 poz. 1591 z późn. zm.) 

w związku z art. 20 pkt 1ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 

115 z późn. zm.)  gdzie do właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie 

uchwał w sprawie uchwalania programów gospodarczych. 

 

 Plan rozwoju sieci dróg gminnych jest rodzajem programu gospodarczego, 

którego celem jest realizacja zamierzeń w zakresie inwestycji drogowych. Realizacja 

tych zamierzeń będzie generowała  środki finansowe z budżetu gminy jak również z 

innych źródeł finansowania. 

 W związku z powyższym sprawdzimy u Wojewody czy plan rozwoju sieci dróg 

gminnych  w gminie Niwiska na lata 2014 - 2018 będzie podlegał do zatwierdzenia 

przez Radę Gminy czy wejdzie w życie zarządzeniem wójta. Sprawdzając w 

samorządach w Polsce jest ten plan różnie przyjmowany . Wszelkie uwagi, proszę 

zgłaszać do 31 maja 2014r. 

11/ Na stronie internetowej Gminy Niwiska na okres od 5 maja do 4 czerwca 2014r. 

zostanie zamieszczona Strategia rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014-2020 do 

konsultacji społecznej . 

Radni nie podejmowali dyskusji w temacie powyższej informacji. 

 

          Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 

Niwiska.  

Mimo zaproszenia na sesję nie przybył Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. 

- Radny Stanisław Bryk zwrócił uwagę na pewien fakt, którym powinna się 

zająć policja, mianowicie zajmowanie pasa drogowego przez drzewa, które sobie 

sadzą właściciele odpowiednich posesji.  Pół godziny temu radnego zatrzymał 

mieszkaniec z Końca Niwisk, który wnosił o podniesienie tego tematu na sesji. 

Przykładem jest wyjazd z drogi gminnej od weterynarii na drogę powiatową 

Kolbuszowa – Przecław. Na wysokości posesji Pana Jana B. rosną krzaki, przed 

chwilą pewien mieszkaniec ciągnikiem wpadłby pod autobus. Jest taka sytuacja, że 

trzeba wyjechać do połowy drogi żeby zobaczyć, co się po prawej stronie dzieje, bo 

zasłaniają świerki. Zarząd Dróg Powiatowych powinien wystąpić do właścicieli 

przyległych gruntów, aby te drzewa albo podcięli, albo usunęli, bo to zagraża 

bezpieczeństwu wyjeżdżających. 
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-  Komendant Gminny ZOSP RP w Niwiskach Pan Adam Haptaś złożył informację z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej za 2013 rok i I kwartał 2014 roku. (Informacja 

stanowi załącznik do protokołu). 

- Z kolei Kierownik Rewiru Dzielnicowych Pan Dariusz Brandys przedstawił 

informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Niwiska 

o treści jak w załączniku do protokołu. W imieniu Komendanta Powiatowego Policji 

w Kolbuszowej zwrócił się z prośbą o zawarcie umowy z Izbą Wytrzeźwień w 

Rzeszowie. 

Nad przedstawionymi informacjami otwarto dyskusję, w której kolejno zabrali 

głos: 

- Radny Piotr Skiba zaznaczył, że obecnie największym problemem 

stwarzającym zagrożenie są zakrzaczenia i zarośnięte chwastami pola. Również 

pustostany – stare budynki walące się są powodem niebezpieczeństwa. Działania ze 

strony Urzędu Gminy winny być prowadzone cały czas w tym temacie. Straże 

powinny tez pójść w tym kierunku z propagandą, żeby zmusić mieszkańców do 

uporządkowania pewnych spraw. Radny za przykład podał Trześń – przy samej drodze 

– przy krzyżówce, budynki walące się, na odcinku do krzyża zarośnięty jest teren, 

istnieje zagrożenie pożarowe. Takich spraw jest więcej, walący się budynek w 

Leszczach (w kierunku P. Trznadel). Radny podkreślił, że jednostki OSP są bardzo 

dobrze wyposażone w samochody jak też niezbędny sprzęt. Trzeba podjąć więcej 

działań w kierunku wyeliminowania wspomnianych zagrożeń. Przy dobrym działaniu 

można więcej osiągnąć i trochę porządku zrobić. Kolejna sprawa, którą poruszył radny 

Skiba dotyczy zawodów pożarniczych. Radny chciałby, aby zawody gminne były. 

Skoro znalazły się pieniądze na nagrody w zawodach powiatowych, powinniśmy 

wrócić do zawodów gminnych, tak jest we wszystkich innych gminach. Na zawody 

powiatowe powinny jechać dwie najlepsze jednostki, by nie przynosiły nam wstydu. 

Dziwnym jest, że nasze drużyny zajęły dalekie miejsca, szczególnie Siedlanka. 

Dlatego powinniśmy wrócić do zawodów gminnych, bo jest taka potrzeba,  kupić 

drobne nagrody, to by mobilizowało młodych strażaków. 

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo – nie jest źle – zaznaczył radny, może nawet lepiej jak 

było, bo nie wiadomo kiedy pojawia się policja. Drogi mamy bardzo dobre, ale 

winniśmy w pierwszej kolejności realizować tam, gdzie jeżdżą nasi mieszkańcy. 

Droga Pustki, którą zaczęliśmy robić dopiero teraz, powinna być już dawno zrobiona, 

ponieważ autobus wozi nią dzieci do szkoły. Zrobiliśmy drogę gdzie indziej, gdzie od 

czasu do czasu ktoś się przejedzie. Drogi żwirowe – jak pokazała kontrola komisji – są 

wyremontowane, nie była w tym roku remontowana droga Hucisko za lasem. Pan 

Skiba ma pretensje o chodnik do Osiedla, który miał być zrobiony w tym roku . Jest to 

ważny odcinek, gdyż dzieci chodzą do szkoły, jest zakręt,  na drodze panuje bardzo 

duży ruch. Słyszy się, że robiona jest dokumentacja to jest nadzieja, że niebawem 

chodnik powstanie. Dobrze że robiona jest droga powiatowa w Końcu Niwisk.  

W marnym stanie jest droga powiatowa do Leszcz. Nie wszystkie drogi powiatowe są 

od nas zależne, bo nie będziemy finansować dróg powiatowych gdyż nie jest to nasze 
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zadanie. Można pomóc w stosunku 1 : 1, ale nie w takiej formie, jak żąda starosta. 

Generalnie – jeżeli chodzi o drogi gminne – nie jest źle. 

- Radny Lucjan Bańka powiedział, iż nie jest aż tak cudownie z tą policją. Przykładem 

jest droga w Przyłęku, a tragedią jest to, co się tam dzieje. Większość ludzi uważa, że 

policja przyjeżdża tylko po to, żeby zrobić nagonkę, przejedzie w poprzek, pojedzie do 

Niwisk, może dwóch przegoni na rowerach i temat się zamyka. Spotkać radiowóz na 

drodze głównej wojewódzkiej trzeba mieć szczęście. Nie ustawiony został fotoradar, 

po zmianie skrzyżowania jest dwa razy gorzej, jak było. Dzieci boją się przejść, 

lewoskręt, który został zrobiony na Ostrowy to jest najgorszy błąd. Policja winna 

częściej postać i przypilnować tego ruchu. 

- Kierownik Rewiru Dzielnicowych zapewnił, iż przekaże ten wniosek do Kierownika 

Referatu Ruchu Drogowego, by skierował częściej służby do Przyłęka. 

- Radny Wacław Pogoda również zabrał glos w temacie bezpieczeństwa w Przyłęku. 

W 2004 roku spotykała się tam dwukrotnie Komisja złożona z członków zarządcy 

drogi czyli Urzędu Marszałkowskiego, przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Mielcu, zarządu Dróg Powiatowych, przedstawicieli Urzędu Gminy, policja i straż, 

dokonano wizji w terenie, spisano protokół. Wówczas kierowcy widząc radiowóz 

policyjny jechali przykładnie. Zwracano się również pismem do zarządcy drogi o 

wprowadzenie  tam urządzenia do kontroli prędkości – fotoradaru. Przedstawiciel 

marszałka stwierdził, że drogę się przebuduje i będzie po sprawie. Tymczasem drogę 

się przebudowało już 4 lata temu, a zdarzenia nadal występują. Skrzyżowanie jest 

bardzo niebezpieczne, bo układ miejscowości jest taki, że droga o numerze 1162 

Potrąba – Mielec przebiega prostopadle, wieś jest ułożona w większości wzdłuż tej 

drogi, zjeżdżając od strony Kolbuszowej nie czuje się, że się przekroczyło 

skrzyżowanie. Podobnie jest wyjeżdżając od strony Mielca. Bywa tak, że samochody 

wpadają na prywatne posesje. Droga powiatowa – na pierwszy rzut wydaje się, że jest 

oznakowana poprawnie i kierowca powinien to widzieć. Jeżeli by nawet popełnił błąd, 

to gdyby użytkownicy drogi wojewódzkiej jechali z prędkością 60 km/godz., to 

byłoby łatwiej wyhamować. A tak to dochodzi do bardzo przykrych zdarzeń. Kolejna 

sprawa – zdarza się, że samochód mijany jest po lewej stronie wysepki. Gdyby była 

kamera, to wszystko byłoby zarejestrowane. W tej chwili przygotowuje się 

wystąpienie w imieniu  mieszkańców Przyłęka do zarządcy drogi, Komendy Policji i  

Komisji Rady Gminy z prośbą, by tą sytuację zmienić. Może wreszcie to się uda 

rozwiązać zanim ktoś tam zostanie kaleką czy zginie. Jest to skrzyżowanie nieudane, 

bardzo niebezpieczne i musi tam być jakaś kontrola prędkości. Jeżeli kierowcy tam nie 

wyhamują, żadne znaki poziome i pionowe nie pomogą. Radny Pogoda zwrócił się do 

Pana aspiranta o wsparcie tego, co mówi oraz zapewnił, że zwrócimy się do 

określonych służb z propozycją rozwiązania tej sytuacji. 

- Radny Powiatowy Józef Prymon ustosunkował się do poruszonych pod jego adresem 

spraw. Odnośnie sadzenia drzew – przekaże to na najbliższym Zarządzie staroście. Do 

każdej sprawy trzeba podejść indywidualnie, trzeba rozeznać czy drzewo rośnie w 

pasie drogowym oraz z jakimi ludźmi mamy do czynienia. Na następnej sesji będzie 

informacja, co Zarząd Dróg w tym temacie poczynił. Jeżeli chodzi o chodniki – 
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projekt jest na ukończeniu. Jeżeli chodzi o wykonawstwa tych chodników – 

obowiązuje trwałość projektu przez pięć lat. Była wykonywana droga w ramach RPO, 

trwałość projektu będzie się kończyć za dwa lata. Jest już wykonany projekt od 

krzyżówki w stronę Trześnia, jeżeli Gmina daje pieniądze na wykonanie chodnika, to 

jest on robiony, taka jest umowa między powiatem. Każdy włodarz daje pieniądze na 

chodniki, buduje natomiast Zarząd Dróg. W tej chwili już po przetargu są następujące 

zadania drogowe: droga Leszcze w kierunku Przedborza, na którą było przeznaczone  

100 tys. zł., i 100 tys. zł. dołożone z powiatu (po przetargu jest kwota mniejsza, 

proporcjonalnie będzie zwrócona gminie). Na zadanie Niwiska od piaskowni w stronę 

Kolbuszowej 1600 metrów było 200 tys. zł., kolejne 200 tys. zł dołożone z powiatu, 

po przetargu również jest kwota mniejsza. Wykonawstwo będzie na pewno w 

najbliższym czasie. 

- Radna Danuta Dłużeń poruszyła sprawę bezpieczeństwa na moście od strony 

Państwa Kuców. Stanęły nam lampy oświetleniowe,  które na pewno wpłyną na 

poprawę bezpieczeństwa. Mieszkańcy domagają się, aby zamontować tam światełka 

odblaskowe, gdyż most jest bardzo niewidoczny. Ponadto należy odnowić – 

pomalować barierki. Ponieważ będzie kierowany autobus z Sędziszowa przez 

Hucisko, należałoby myśleć i mówić o drodze powiatowej w kierunku Huty 

Przedborskiej. 

- Pan Józef Prymon dopowiedział kilka informacji odnośnie przetargów. Jest w tej 

chwili w wykonawstwie przeprojektowanie przepustu w Hucinie, prawdopodobnie 

będzie zrobiony przepływowy w kształcie litery C, by był jak największy przepływ 

wody. Był przetarg odnośnie projektu Niwiska – Leszcze ( 6 km), zwrócono uwagę na 

trzy zakręty, które są newralgiczne bardzo ostre, zakręty te będą wyprofilowane tak, 

żeby były bezpieczne dla użytkowników. 

- Radny Powiatowy Zbigniew Ofiara poinformował, iż do 15 maja są przewidziane 

zakończenia remontów dróg powiatowych. 

- Sołtys wsi Hucisko Pan Warunek nawiązując do odbytego spotkania odnośnie 

autobusów, gdzie dyskutowano żeby wykierować autobusy z Leszcz na Hucisko, by 

dzieci dojeżdżające do szkół w Kolbuszowej i Weryni miały zapewniony przewóz. 

Dyrektor z Sędziszowa podjął zobowiązanie, że przedłuży kursy dla autobusów, które 

jeżdżą z Leszcz, będą wjeżdżały na Hucisko i następnie do Kolbuszowej. Zastrzegł 

jednak, że warunkiem są dobre drogi, w przeciwnym razie autobusy dalej jeździć nie 

będą. Od Huciska w kierunku Huty mamy 2 km drogi powiatowej w bardzo złym 

stanie. Począwszy od Huty do Leszcz po kilometrze jest w Gminie Kolbuszowa. 

Należałoby ten temat ruszyć, zobowiązać burmistrza, ażeby dołożył pieniądze na 

odcinki tych dróg. 

- Radny Wacław Pogoda wspomniał, jak wygląda stan drogi o nr 1162, jak wysokie są 

pobocza oraz darnie nad jezdnią. Kiedy spadnie deszcz – jedziemy w fontannach, a to 

jest zagrożeniem. Po części drogi zostały poprawione remonterem, ale zostały koleiny, 

bardzo niebezpiecznie jest koło Pana Rogali, dalej mamy wyższe pobocza o 15 cm od 

jezdni. Należałoby pomyśleć o ścince poboczy na całej długości drogi. Pod 
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leśnictwem to już praktycznie nie ma drogi. Należy wziąć pod uwagę to, co jest do 

zrobienia. 

- Sołtys wsi Kosowy Pan Rzemień zaznaczył, iż w związku z nową piaskownią w 

Ostrowach jest wzmożony ruch przez Kosowy, jeżdżą tiry jeden za drugim przez 

centrum Kosów. Ciekawym jest to, że wcześniej przedsiębiorca chciał uzyskać 

odpowiednie zezwolenie, był znak że mostem na Ługnicy można wjeżdżać tytko z 10 

tonami. Obecnie znak zniknął, jeżdżą 40 tonowe samochody. Sprawa druga - Pan 

Rzemień obwinia mieszkańców Przyłęka, Kosów, Siedlanki tym, że nie wybrali sobie 

radnego powiatowego z tamtej strony i nie ma kto się ująć za nimi. Już od ośmiu lat 

Pan sołtys walczy o znak przy Domu Strażaka w Kosowach przy drodze powiatowej. 

Tam jest trzy drogi; Trzęsówka, Góra Kosowska i Ostrowy. Kiedy Pan Rzemień 

wystąpił z pismem w tej sprawie do starosty, otrzymał odpowiedź, aby zgłosić się do 

Sukiennika, by ten przypomniał o sprawie (potrzebie postawienia znaku). Przecież 

Sukiennik jest radnym z Cmolasu i sołtysa Rzemienia zastanowiło, czy w Niwiskach 

są radni powiatowi, skoro ma się zwracać do radnego z Cmolasu. Natomiast ile razy 

upominano się o znak u dyrektora Szczebiwilka, padała odpowiedź, iż znak się maluje. 

Maluje się już osiem lat i do tej pory nie ma.  

- Radny Ofiara nie zgadza się z wypowiedzią swego przedmówcy. Pan Rzemień 

zwracał się w tej sprawie do Pana Ofiary, wniosek ten został przekazany Staroście i 

Dyrektorowi ZDP. Dyrektor Szczebiwilk polecił zwrócić się w tej sprawie na piśmie. 

- Pani Wróbel dodała, iż w roku 2010 pisaliśmy o elementy odblaskowe do 

umieszczenia na moście w Hucisku, do dziś dnia nie są zainstalowane. Gmina 

malowała barierki również na drogach powiatowych, tam nie została wymalowana bo 

czekamy, co zrobi powiat. Jeżeli chodzi o znak, gdy w tamtym roku została zrobiona 

droga (położony nowy asfalt), z Gminy Niwiska zostało napisane pismo 

o oznakowanie dróg. Pisma nie pomogły, muszą pomóc radni, członek Zarządu 

Powiatu. 

Sprawa opuszczonych budynków – to nie tylko Trześń, widzimy je po terenie,  są  

w Leszczach, Kosowach, przy drodze na Jaźwiny. Budynki są w okropnym stanie, nie 

ma z kim rozmawiać, postępowanie spadkowe nie jest przeprowadzone,  nie 

uregulowany stan prawny.  

Jeżeli chodzi o autobus przez Pustki – jeździ od 2013 roku. Wcześniej jeździł przez 

krzyżówkę, ale od kiedy nie było dzieci w Leszczach za lasem, kurs skrócono przez 

Pustki, to jest 4 km bliżej. 

Ograniczenie tonażu na moście na Ługnicy – w gestii powiatu. 

Zawody pożarnicze – sprawy te są omawiane na Zarządzie Gminnym OSP. Takie 

zapadły ustalenia, żadna jednostka nie chciała się podjąć organizacji zawodów. Do 

uczestnictwa Na ochotnika do uczestnictwa w zawodach powiatowych zgłosiła się 

OSP Siedlanka z krajowego systemu oraz OSP Zapole. Zapole okazało się lepszym od 

Siedlanki. 

- W uzupełnieniu Pan Adam Haptaś dodał, iż ciężko jest znaleźć ludzi na zawody, 

wolą brać udział w ćwiczeniach. Dla komendanta gminnego też lepiej jest 

wykorzystać i sprawdzić sprzęt i zrobić założenie konkretne, bo to się odbija potem na 
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udziale w akcjach. Mamy sprzęt hydrauliczny, aparaty ochrony dróg oddechowych, to 

są bardzo ważne rzeczy. Jeżeli chodzi o zawody jasno podkreślił – miejsce na 

zawodach nie świadczy o jakości jednostek. W tym roku Powiat Kolbuszowski nie 

będzie reprezentowany na zawodach wojewódzkich. Natomiast jeżeli chodzi  

o ćwiczenia, tu jest wymagany wiek od 18 do 65 lat, ludzi jest łatwiej pozyskać. 

Kwestia wypalania traw – prowadzi się wszelką akcję propagandową na stronach 

internetowych Komendy Powiatowej oraz Gminy Niwiska. Dopóki  świadomość ludzi 

nie dojdzie do tego, że rowy czy łąki się kosi, a nie pali, straże będą jeździć i nic nie 

poradzimy. 

- Jeżeli chodzi o drogę na Hucisko i część na Leszcze (tam zostało 3 km), nie ma 

problemu – informował Pan Józef Prymon. Kwestia decyzji Rady Gminy, przekazuje 

się pieniądze i robimy – powiedział radny. Natomiast jeśli chodzi o znaki – po 

zgłoszeniu  problemów Pan Prymon starał się, by zostały zrobione. Odnośnie znaku 

ograniczającego tonaż do 14 ton – problem zostanie przekazany. Również sprawa 

poboczy i remontu drogi, o której mówił radny Pogoda będzie przekazana. 

- Pan Zbigniew Ofiara poinformował, iż na sesji Rady Powiatu zgłaszał problem 

skrzyżowania w Przyłęku oraz kwestię uzupełnienia etatu pielęgniarki w Ośrodku 

Zdrowia w Niwiskach. Efektem tego w Niwiskach pielęgniarka już jest, a więc co jest 

możliwe to się robi. 

- Zdaniem radnego Skiby działania radnego powiatowego Pana Prymona muszą być 

bardziej zdecydowane, by miał większy wpływ na starostę. Starosta uważa, że Gmina 

Niwiska jest najbogatsza i będzie dawać pieniądze na drogi. Jest odwrotnie – Niwiska 

jest najbiedniejszą gminą i tu powinno się jak najwięcej dokładać pieniędzy. O to 

winien ubiegać się członek zarządu, trzeba postawić się ostro i twardo, bo inaczej nic z 

tego nie będzie. Starosta nas – Gminę Niwiska w jakimś stopniu lekceważy – 

powiedział radny Skiba. „Musicie wziąć pod uwagę, że to są wasze drogi i wasze 

chodniki. Później chwalicie się, że zrobiliście tyle km dróg czy tyle chodników. Zgoda 

– zrobił starosta, ale za czyje pieniądze? Nigdy nie jest powiedziane, ile pieniędzy 

dołożyła Gmina. Jest was dwóch silnych dobrych radnych i powinniście działać. 

Członek zarządu powinien ciągnąć w stronę Niwisk” – zaznaczył Pan Piotr Skiba. 

- Radny Stanisław Bryk powiedział, iż decyduje czasami wybór celu. Jest problem z 

chodnikiem w Trześniu i radny Bryk podziela pogląd radnego Skiby, że chodnik przy 

drodze powiatowej jest chodnikiem generalnie  marginalnej, bo tam nie ma takiego 

ruchu, jak na drodze Przecław – Kolbuszowa. Jednak Panowie zgodziliście na to, żeby 

ten chodnik realizować. Jeżeli chodzi o współpracę z powiatem – z powiatem trzeba 

współpracować – stwierdził dyskutant. Padło na tej sali zdanie, że nie trzeba 

Majdanowi czy Cmolasowi. Bo oni współpracowali z powiatem już dawno, wiele lat,  

kiedy tu nie było współpracy, na tamtym terenie ta współpraca była i tam się 

inwestycje na drogach realizowało. Tutaj każdy radny podnosi dzisiaj sprawy dróg, 

radny Pogoda na Przyłęku. Zdaniem Pana Bryka droga do smolarni jest ważna, mniej 

ważny jest odcinek od Żabieńca. Są bardziej ważne drogi jak Niwiska – Kolbuszowa 

odcinek w lesie nie skończony. Druga droga – do Leszcz – tu należało koncentrować 

wysiłki i pieniądze i te drogi należało, bo się rozdrabnia pieniądze na małe dróżki, 
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zadania itp., tych podstawowych się nie robi. Jeżdżą dzieci do Kolbuszowej do szkoły, 

ludzie do szpitala, do pracy i tu trzeba było nacisk na tą drogę położyć. Czasami 

decydują sprawy koniunkturalne, czasami sprawy przedwyborcze itd., itd. Natomiast 

współpraca z powiatem zawsze winna być, trzeba się handryczyć, trzeba walczyć, ale 

wybierać cele trzeba tak, żeby jak największej ilości mieszkańców służyły. 

Ponieważ temat został wyczerpany, zakończono dyskusję. Przewodniczący 

Rady ogłosił 15 min. przerwy. 

  

Po przerwie obrady zostały wznowione.  

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z funkcjonowania 

pomocy społecznej w Gminie. 

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Niwiska. 

- Sprawozdanie z działalności GOPS skrótowo przedstawiła Pani Barbara Czachor. 

Obejmuje ono rok 2013, z pomocy społecznej skorzystało w omawianym roku 349 

rodzin, tj. 495 osób. Różne były kwoty świadczeń, zasiłku stałego 165 120 zł., zasiłku 

okresowego – 136 445 zł., ubezpieczenia zdrowotne – 11 327 zł., dożywianie dzieci – 

190 000 zł. Realizowany jest program osłonowy. Rozrasta się pomoc dla osób 

starszych i niepełnosprawnych. Poszerzył się zakres finansowania domów pomocy 

społecznej, Gmina dofinansowuje pobyt w DPS trzem osobom, ale są osoby które 

sobie w pełnej wysokości pokrywają tą odpłatność tj. 2 800 zł. O skierowaniu do DPS 

decyzje wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej. Część osób kierowanych jest do 

Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych, świadczone są usługi opiekuńcze. Potrzeby 

ciągle wzrastają, w pierwszej kolejności pomoc niesiona jest osobom 

niepełnosprawnym, chorym, w dalszej kolejności osobom bezrobotnym. Obecnie 

realizowanych jest 10 usług opiekuńczych, jest to za mało. Potrzeb jest więcej, próbuje 

się to rozwiązywać zasiłkami celowymi, z których pokrywane są koszty opieki 

domowej. Są jeszcze świadczenia opiekuńcze to już jest katalog świadczeń 

rodzinnych, gdzie przewiduje się duże zmiany. Dla 60 osób muszą być wyrównane 

świadczenia opiekuńcze na mocy ustawy. Szeroko rozwija się forma pomocy jaką jest 

praca socjalna. W 2015 roku zmienia się ustawa o pomocy społecznej. Pomoc 

społeczna przekształci się w ten sposób, że stanie się działaniami na rzecz klienta 

bezpieniężnymi. Pracownicy socjalni będą realizować takie formy wsparcia, które nie 

są związane z wydatkami finansowymi. Natomiast rozwiną się na pewno świadczenia 

rodzinne, będą wzrastać też kryteria. Wskaźnik ubóstwa w poszczególnych wsiach 

przedstawia się następująco:  Hucina – 12%, Zapole – 20,93%,. Hucisko – 24,72%, 

Niwiska – 12,88%, Leszcze – 22,9%, Przyłęk – 4,55%, Kosowy – 12,41%, Siedlanka- 

9,15%, Trześń – 11,09%. 

Coroczna ocena zasobów pomocy społecznej wynika z obowiązku obligatoryjnego. 

Jest ona podstawą do opracowania projektu budżetu. Zawiera zbiór wszystkiego, co 

wpływa na pomoc społeczną, na wskaźniki tej pomocy oraz precyzję zadań. GOPS 

musi sprecyzować, co chcemy robić, jakie są główne cele, w jakim kierunku 

zmierzamy i jakie działania pomocowe wysuwają się na pierwszy plan. Są to 

niepełnosprawność, choroba, bezrobocie, bezradność opiekuńczo – wychowawcza. 
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Świetlica w Hucinie w odłamach swoich działań jest utworzona w tym kierunku, by 

wspierać rodziny z bezradnością opiekuńczo – wychowawczą. Od pewnego czasu na 

naszym terenie działa asystent rodziny, który wspiera rodziny z problemami. Działania 

zespołu interdyscyplinarnego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowane są w 

tym kierunku, żeby zapobiegać tym sytuacjom. W ubiegłym roku założono 10 

niebieskich kart, od początku istnienia zespołu – 40 niebieskich kart. Dokument  jakim 

jest ocena zasobów pomocy społecznej odzwierciedla dane w odniesieniu do kilku lat, 

jest to rok 2011, rok 2012, rok oceny 2013, rok po ocenie 2014 i dwa lata po ocenie 

czyli rok 2015. Ocena zasobów zastępuje występujący w poprzednich latach bilans 

potrzeb, który był sporządzany aby uzyskać dotacje od wojewody z budżetu państwa. 

Po zapoznaniu się Państwa radnych bilans ten przekazywany jest do Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej, który w dalszej kolejności jest przerabiany w tym celu, 

aby uzyskać odpowiednie dotacje na finansowanie poszczególnych zadań. Organizacje 

pozarządowe oraz instytucje mogą korzystać z tego dokumentu, który zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej. 

- Zarówno do sprawozdania z działalności GOPS jak też oceny zasobów pomocy 

społecznej radni nie mieli pytań. 

. 

Na sesję przybyła Pani Aleksandra Klupś – koordynator Szkoły Muzycznej w 

Niwiskach. 

 

Na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy dokonała przesunięcia w kolejności 

realizacji porządku obrad, mianowicie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie 

utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach. Uczestnicząca w obradach Pani 

koordynator Szkoły Muzycznej naświetliła zasady funkcjonowania tej szkoły. 

Poszukiwani są nauczyciele z najlepszym wykształceniem oraz najlepszymi cechami 

charakteru. Statut szkoły pokazuje organizację szkoły muzycznej. W szkole 

muzycznej jest sporo zajęć indywidualnych. Wszystkie zajęcia z instrumentu 

głównego jak również z instrumentu dodatkowego, który się pojawia w klasach 

starszych to zajęcia indywidualne. Są również zajęcia zbiorowe, tzw. ogólnomuzyczne 

albo teoretyczne typu rytmika, zespół rytmiczno – ruchowy, kształcenie słuchu i 

zespół przy kształceniu słuchu. Jeszcze później pojawiają się większe zespoły typu 

chór albo zespół instrumentalny, który też jest zajęciem zbiorowym. Grupa zespołu 

może liczyć dowolną liczbę uczniów. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina 

Niwiska, nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. 

Oznacza to, że koordynator musi się liczyć z przepisami prawa, zdaniem wizytatora. 

Nauczycielem szkoły muzycznej może być osoba, która ukończyła wyłącznie 

Akademię Muzyczną. Głównym celem szkoły muzycznej I stopnia jest kształcenie 

artystyczne. Środowisko zyska instrumentalistów, odbywać się będą koncerty, będzie 

więcej indywidualnego grania jak też grania zespołów. Prawie zrobiono akcję 

rekrutacyjna, od poniedziałku koordynator będzie jeździł po szkołach i zachęcał 

uczniów by zostali kandydatami do szkoły muzycznej,. Później będzie badanie 
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przydatności, co jest uwarunkowane rozporządzeniem Ministra Kultury.  

W dniu 20 maja br. zostanie zorganizowane spotkanie organizacyjne dla kandydatów, 

żeby zobaczyli, jakie instrumenty będą w szkole muzycznej. Zadania szkoły to: 

koncertowanie, rozbudzanie zdolności, wychowanie w oparciu o oddziaływanie sztuki. 

Do szkoły muzycznej może przyjść już 5 – latek, musi jednak przynieść opinię z 

poradni psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka. Do 

cyklu sześcioletniego można przyjmować dzieci do 10 – tego roku życia, natomiast do 

cyklu czteroletniego – nawet do 16 – ego roku życia. W klasach I –III cyklu 

sześcioletniego nauczyciel na lekcji instrumentu pracuje 30 minut, ale podstawową 

jednostką lekcji zajęć dydaktycznych jest 45 minut. Specyfika tej szkoły jest taka, że 

trzeba dziecko przywieść i trzeba dziecko odebrać. Myśli się o tym, aby zatrudniona 

była osoba na ½ etatu, która zajmie się opieką uczniów czekających na rodziców. 

System oceniania jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z 2008 roku, nowelizacja wprowadzona w 2013 roku nie dotyczy szkoły 

I stopnia. Po ½ roku nauki uczeń ma egzamin z instrumentu. Szkoła muzyczna jest 

nadobowiązkowa, ale jego obowiązkiem jest uczęszczać na lekcje i korzystać z zajęć. 

Jeżeli ciągle w sposób nieusprawiedliwiony nie uczęszcza do szkoły, rada 

pedagogiczna takiego ucznia skreśla. 

- W uzupełnieniu Wójt Gminy Pani Wróbel zaznaczyła, iż wolą Rady Gminy jest to, 

czy powstanie szkoła muzyczna. Zainteresowanie jest bardzo duże. Mamy nadzieję, że 

kiedyś będziemy dumni i będziemy mieć satysfakcję, że ta szkoła w Gminie Niwiska 

powstała. Szkołę lokalizujemy na Dworku Hupki z wykorzystaniem oficyny po policji. 

Będzie tam 7 pomieszczeń ( 4 w piwnicach), w przyszłości w 2015 roku, kiedy 

otrzymamy środki finansowe na ucznia, będzie nas stać na zagospodarowanie strychu 

na policyjnej oficynie pod potrzeby szkoły muzycznej. Można też pójść do 

Gimnazjum czy Szkoły Podstawowej w Niwiskach, bo tam też ubywa ucznia i dzisiaj 

wygospodarowanie jednej czy drugiej klasy też jest możliwe. W innych samorządach 

szkoły muzyczne powstają na bazie szkół. Bardzo dużo wpłynęło podań do pracy w tej 

szkole, rozmowy z nauczycielami odbędą się 14 maja br. od 8
00

 – 12
00

. Niektórzy 

twierdzą, że mają wykształcenie muzyczne, nie mają jednak kwalifikacji do nauki  

w szkole muzycznej. Zakładamy, że do szkoły przyjmiemy w granicach 150 uczniów, 

nie mamy limitu. Za każdym uczniem idzie duża subwencja i wynosi w granicach  

15 tys. zł. 

- Radnego Bryka interesuje sprawa ekonomiczna. Czy poziom środków, które uzyska 

Gmina będzie wystarczający na utrzymanie tej szkoły, czy nie będzie problemów 

finansowych i czy nie będzie tak, że po jakimś okresie czasu samorząd będzie musiał 

znaczne kwoty dopłacać, żeby utrzymać tą szkołę. 

- Odpowiedzi udzieliła Pani Elżbieta Wróbel. Wynagrodzenie i zatrudnienie 

nauczycieli jest w oparciu o kartę nauczyciela wg awansu zawodowego. W tej chwili 

jest zgoda ministra, po podjęciu uchwały – tworzymy szkołę muzyczną, będzie arkusz 

organizacji szkoły, do 30 września złożony będzie wniosek o środki finansowe, 

subwencja powinna wpłynąć w m – cach październik – listopad. Środki idą  

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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- Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. „Za” podjęciem 

uchwały głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosowania” – 0. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLII/304/2014 w sprawie 

tworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej 

Gminy Niwiska na 2014 rok. 

- Projekt uchwały omówiła Pani Wójt Gminy, zgodnie z którym zwiększa się 

planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 92 159,00 zł., z tego dochody 

bieżące o kwotę 90 074,00 zł., dochody majątkowe o kwotę 2 085,00 zł. Zmniejsza się 

planowane wydatki  budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 63 740,00 zł., z tego wydatki 

majątkowe o kwotę 46 600,00 zł., wydatki bieżące o kwotę 17 140,00 zł. Zwiększa się 

planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 155 899,00 zł., z tego wydatki 

bieżące o kwotę 100 390,00 zł., wydatki majątkowe o kwotę 55 509,00 zł. 

Szczegółowo zreferowano zmniejszenia i zwiększenia w poszczególnych działach, 

rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. 

- Radni nie mieli żadnych pytań, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 

„przeciw” 0, „wstrzymało się od głosowania” – 0. Uchwała Nr XLII/305/2014 w 

sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2014 

rok została podjęta jednogłośnie. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

gminy w 2014 roku dla Powiatu Kolbuszowskiego. 

- Referuje Pani Elżbieta Wróbel. Udziela się z budżetu Gminy Niwiska pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 

559 400,00 zł z przeznaczeniem na: modernizację drogi powiatowej Blizna – Leszcze 

– Przedbórz – Poręby Kupieńskie w miejscowości Leszcze w kierunku Huty 

Przedborskiej 1325R – 90 400,00 zł., modernizację drogi powiatowej w Niwiskach – 

185 000,00 zł., budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1162 R Przyłęk – 

Potrąba w Przyłęku w kierunku zakładu „Marmury”- 178 000,00 zł., budowę chodnika 

przy drodze powiatowej Nr 1227R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno w 

miejscowości Trześń w kierunku Zapola – 100 000,00 zł., dofinansowanie do zakupu 

samochodu do przewozu ratowników i sprzętu przeznaczonego do prowadzenia 

działań ochronno – ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej straży 

Pożarnej w Kolbuszowej – 6 000,00 zł. 

- Do projektu uchwały nie było żadnych pytań, „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 

radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od glosowania” – 0. Jednogłośnie podjęto 

Uchwałę Nr XLII/306/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

gminy w 2014 roku dla Powiatu Kolbuszowskiego. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg publicznych i innych będących w zarządzie Gminy Niwiska. 
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- Referuje Pani Elżbieta Wróbel. Pomysł na podjęcie uchwały wziął się m.in. z tego, 

że teraz na długości prawie 5 km będzie ciągnięta sieć szerokopasmowa od drogi 

wojewódzkiej 875 w Siedlance przez drogę gminną wychodzącą za ogrodzeniem Pana  

Marca na Grobli wzdłuż drogi Grobla oraz Folusz ( w pasie drogowym), 

Marszałkowską aż za Urząd Gminy. Koło garaży przy słupie energetycznym będzie  

zlokalizowana stacja do sieci szerokopasmowej. Za zajęcie tej infrastruktury jakaś 

odpłatność powinna być, gdyż 98% samorządów taką uchwałę posiada. Wszystkie 

inwestycje związane z siecią wodociągową, kanalizacyjną na terenie gminy zwolnione 

są z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zwalnia się z opłaty za zajęcie pasa drogowego 

oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dla inwestycji gminnych. Natomiast 

infrastruktura typu energetyczna, telekomunikacyjna czy inna – będzie odpłatność za 

umieszczenie w pasie drogowym. 

- Czy dotyczy to już istniejących? – pyta radny Wacław Pogoda. 

- Musi to rozeznać radca prawny, bo uchwałę dopiero dzisiaj wprowadzamy – 

odpowiedziała Pani Wójt. „Natomiast podpisując umowę na sieć szerokopasmową 

zastrzegłam Województwu Podkarpackiemu, że będzie ta odpłatność pobrana na 

podstawie uchwał rad gmin”.  

Po odczytaniu treści uchwały otwarto dyskusję. 

- Radny Bryk zwrócił się z zapytaniem, czy Komisja Rozwoju Społeczno – 

Gospodarczego analizowała projekt tej uchwały? Sprawa druga – co z przejściami 

gazowymi i elektrycznymi pod pasami drogowymi w tym też prywatnymi? Zdaniem 

radnego wszystko będzie zależeć od tego, jak się do tego podejdzie, jaka będzie 

później realizacja tej uchwały. Czy tutaj w związku z tym nie będzie problemu. 

Kolejny problem, o którym nie mówiła Pani Wójt  dotyczy reklam, które są w pasie 

drogowym. Trzeba się spodziewać, że wszystkim, którzy sobie coś zakopali czy  

w uzgodnieniu z Gminą czy też nie, będą nałożone jakieś środki do zapłaty. Te sprawy 

trzeba wyjaśnić do końca. 

Odpowiedzi udzieliła Pani Elżbieta Wróbel. Jeżeli chodzi o zakład gazowniczy czy 

energetyczny, to do licznika będą płacić te zakłady, nie mieszkańcy, bo przejścia przez 

drogę to jest przyłącz. 

- Radny Wacław Pogoda obawia się, czy tutaj nie wystąpią takie sytuacje, które będą  

ze szkodą dla mieszkańców. Generalnie siec gazowa jest w naszych miejscowościach, 

teraz każdy robi jako przyłącz i może to jednak być na koszt mieszkańca. Podobnie 

przejście ziemią przewodów elektrycznych. 

- My dzisiaj płacimy wszędzie – odpowiedziała Pani Wójt. Za przejścia przez drogi 

powiatowe płacimy rocznie około 8 tys. zł., ponad 2 tys. zł. za przejścia przez drogi 

wojewódzkie. Wszystkie samorządy uchwałę mają, nasza gmina przygotowała ją do 

podjęcia. To nie są duże pieniądze. 

- Może należałoby podejść inaczej do wyceny urządzeń elektrotechnicznych, które idą 

przez Gminę Niwiska i w związku z tym podatek od nieruchomości im zawyżać – 

zauważył radny Bryk. Może oni zaniżają te podatki, bo to jest powszechna praktyka. 

- My tego nie możemy sprawdzać – odpowiedziała Pani Wójt Gminy, kontrolą w tym 

zakresie zajmuje się Urząd Kontroli Skarbowej. Po kontroli są weryfikacje podatku. 
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- Radny Bryk zadał pytanie, czy Urząd Gminy jest technicznie przygotowany do 

ściągania tych pieniędzy, jeśli będą zajęcia np. pobocza 1 czy 2 dniowe. 

- Dzisiaj na każde przejście przez drogę musi przyjść do nas po uzgodnienia – 

odpowiada Pani Elżbieta Wróbel. Pracownik na podstawie map wydaje zgodę. 

- Wobec wyczerpania listy dyskutantów, uchwałę poddano pod głosowanie. „Za” jej 

podjęciem głosowało 12 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymała się od głosowania” -  1 

osoba. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XLII/308/2014 w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych i innych 

będących w zarządzie Gminy Niwiska. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Gminą Niwiska, a Gminą Cmolas w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 

- Projekt uchwały omówiła Pani Elżbieta Wróbel. Dotyczy zawarcia porozumienia 

pomiędzy Gminą Niwiska a Gminą Cmolas w celu wspólnego wykonywania zadań w 

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 

obszarze sołectwa Kosowy, przysiółek Góra Kosowska i sołectwa Trzęsówka, 

przysiółek Kłodziny. Porozumienie po to jest zawierane, by nie występować o 

zatwierdzenie taryf za wodę czy za ścieki. Cmolas będzie nas obsługiwał na Górze 

Kosowskiej, natomiast my na Kłodzinach, gdzie woda tam jest dostarczana od kilku 

lat, natomiast w tym roku dochodzi kanalizacja, którą wybudował Cmolas. 

Również w tym temacie radni nie zabierali głosu w dyskusji. Radni 

jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr XLII/307/2014 w sprawie zawarcia 

porozumienia.  

 

W kolejnym punkcie Wiceprzewodniczący Komisji doraźnej Pan Piotr Skiba 

zapoznał zebranych z treścią protokołu z wizji lokalnej w miejscowości Przyłęk w 

związku ze skargą Pana Kazimierza R. na działalność Wójta Gminy. Kserokopia 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Następnie Pani Elżbieta Wróbel pokrótce przedstawiła sprawozdanie z 

realizacji Programu współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. 

Współpraca w minionym roku była w dziedzinie sportu, gdzie zostały zawarte umowy 

ze stowarzyszeniami – poszczególnymi klubami sportowymi na realizację zadań 

sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach priorytetu V realizowaliśmy 

kolejny projekt Dobre rządzenie,  którego liderem jest Stowarzyszenie Ruch Pomocy 

Psychologicznej „Integracja”.  Realizowaliśmy projekt „SUWAK” kontraktowanie 

usług społecznych na rzecz dzieci. Kolejna organizacja jest Lokalna Grupa Działania 

„LASOVIA”. Dzięki funkcjonowaniu LGD Lasovia, Gmina Niwiska może korzystać 

ze środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Oś 4 Leader. Przez cały rok ścisła współpraca jest ze Stowarzyszeniem 

„Wieś Przyjazna Dzieciom”, która prowadzi Szkołę Podstawowa w Hucinie i 
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przedszkole „Kraina Radości”. We współpracy z innymi stowarzyszeniami i 

partnerstwie z Gminą Niwiska prowadzone są punkty przedszkolne w Przyłęku, 

Hucisku, Siedlance, Trześni a także żłobek „Jacek i Agatka”. Współpraca z 

ochotniczymi strażami pożarnymi w roku 2013 przełożyła się na pozyskanie środków 

na sprzęt ratowniczy dla Gminy Niwiska, średni zestaw hydrauliczny ratownictwa 

drogowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Z innymi organizacjami pozarządowymi, jak Stowarzyszeniem Kół Gospodyń 

Wiejskich czy Szkolnymi Klubami Sportowymi gmina prowadzi współpracę w celu 

wypełniania ich zadań statutowych, a tym samym realizacji zadań własnych gminy. 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

- Radny Piotr Skiba zwraca się z wnioskiem o wszczęcie postępowania odnośnie 

budynku grożącego zawaleniem  i działki przynajmniej na odcinku do krzyża. Jest to 

centrum wsi, a wygląd jest fatalny. Pismo odnośnie budynku Pani Wójt winna 

skierować do Nadzoru Budowlanego Starostwa Powiatowego i sprawa będzie 

załatwiona. Podobnie należy postąpić z innymi budynkami szpecącymi otoczenie na 

terenie gminy, jedynym warunkiem jest by posiadały one właścicieli. Należy 

porozmawiać z właścicielem gruntu, bo jeżeli ktoś podpali te zarośla, to ogień pójdzie 

w górę i obejmie cały las. 

- Radny Powiatu Kolbuszowskiego Pan Józef Prymon przekazuje prośbę Dyrektora 

ZDP w Kolbuszowej o spotkanie z właścicielami posesji odnośnie trzech zakrętów. Za 

zajęcie gruntu ludzie dostaną pieniądze. Również Pan Szczebiwilk polecił 

poinformować, iż dla Pana sołtysa z Kosów znaki są. Odnośnie ograniczenia tonażu – 

tam nigdy takiego znaku nie było, jedynie zwężenie jezdni. Nigdy na przepustach nie 

daje się ograniczenia tonażu. Będzie wykonany znak dla Huciska. 

- Przewodniczący Rady Gminy przypomina radnym o terminie składania 

oświadczeń majątkowych oraz właściwym ich wypełnieniu. 

- Ponieważ prządek obrad został wyczerpany, zakończono obrady XLII Sesji 

Rady Gminy Niwiska. 

 

 

 

Protokołowała: 
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