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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 20 sierpnia 2014 r. 

 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 12 radnych. Lista obecności radnych  

i zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy 

Niwiska na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Niwiska na lata 

2014 – 2020. 

7. Polityka rozwojowa Gminy Niwiska na rok 2015 i dalsze lata ze szczególnym 

uwzględnieniem oświaty i infrastruktury. 

8. Ocena przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

2014/2015. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Niwiska a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu ucznia 

niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół 

Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

położonej w Trześni w drodze bezprzetargowej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Hucina, 

Kosowy i Niwiska. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVI/112/2012 z dnia  

30 stycznia 2012 r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Budżetowej Gminy 

Niwiska na 2014 rok.  

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Ad pkt 1. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Wacław Pogoda. 

Stwierdził, iż w sesji uczestniczy 12 radnych. Rada Gminy jest władna do 

podejmowania prawomocnych uchwał.  

 

Ad pkt 2. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad. 

 

Ad pkt 3. Nie wnosząc żadnych uwag, jednogłośnie przyjęto protokół z sesji odbytej  

w dniu 24 czerwca 2014 roku. Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych na 12 

obecnych na sesji. 
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Ad pkt 4. Wójt Gminy Elżbieta Wróbel złożyła informację o realizacji zadań w 

okresie międzysesyjnym tj. od  24 czerwca 2014r. do 19 sierpnia 2014r. 

 

1/ W tym okresie zostały zawarte akty notarialne, wykonanie uchwał Rady Gminy:   

Sprzedaż i zamiana nieruchomości  stanowiących własność Gminy Niwiska w 

okresie od 25 czerwca do 19 sierpnia 2014 roku. 

1)Aktem notarialnym Rep. A 2728/2014   z dnia 25 czerwca  2014 roku Gmina 

Niwiska dokonała sprzedaży nieruchomości położonych w Siedlance na powiększenie 

sąsiednich nieruchomości a mianowicie: 

- działka 275/4 i 281/5 na powiększenie nieruchomości przyległej obejmującej działkę  

256/2 stanowiącej własność Bernadety i Bogusława Jer,   

- działka 275/3 i 281/4 na powiększenie nieruchomości przyległej obejmującej działkę 

256/1 stanowiącą własność Tadeusz Łakomy,   

- działka 275/2 i 281/3 na powiększenie nieruchomości przyległej obejmującej działkę  

255 stanowiącej własność Urszuli Skiba,   

2)Aktem notarialnym Rep.: A 3032/2014 z dnia 17 lipca 2014 roku Gmina Niwiska 

dokonała sprzedaży nieruchomości położonej w Trześni o nr ewid. grunt. 471/79 na 

poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej obejmującej działkę  

470/3 stanowiącą własność Bogusława Kwaśnik,   

3) Aktem notarialnym Rep.: A 3314/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 roku Gmina 

Niwiska dokonała sprzedaży nieruchomości położonych w Siedlance o nr ewid. grunt. 

368/5 i 368/6 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 

obejmujących działki 371 i 379/1 stanowiących własność Łukasza Blicharz,       

4)  Aktem notarialnym Rep.: A 3447 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Gmina Niwiska 

dokonała sprzedaży nieruchomości położonej w Leszczach o nr ewid. grunt. 56/9 na 

poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej obejmującej działkę 

56/7 stanowiącą własność Urszuli i Jana Kiwak,   

5) Aktem notarialnym z dnia 19 sierpnia Gmina Niwiska dokonała sprzedaży 

nieruchomości położonej w Trześni  o nr ewid. grunt. 368/4 na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej obejmującej działkę 369 stanowiącą 

własność   Grzegorza i Krzysztofa Biernackich,   

6) Aktem  notarialnym z dnia 19 sierpnia Gmina Niwiska dokonała   sprzedaży 

nieruchomości położonej w Siedlance o nr ewid, grunt. 71/59 na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej obejmującej działkę 71/8 stanowiącą 

własność Aliny i Ryszarda Komanieckich,   

7) Aktem  notarialnym z dnia 19 sierpnia Gmina Niwiska dokonała sprzedaży 

nieruchomości położonej w Siedlance  o nr ewid. grunt 71/60 na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej obejmującej działkę 71/42 stanowiącą 

własność Pauli Chorążak,   

8) Aktem notarialnym z dnia 19 sierpnia Gmina Niwiska dokonała zamiany 

nieruchomości położonych w  Leszczach. Gmina Niwiska przeniosła własność działki 

o nr ewid. grunt. 56/10 na rzecz Danuty i Stanisława Pas zam. Leszcze oraz przejęła 
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własność nieruchomości o nr ewid. grunt.  57/1 i 57/2 od Danuty  i Stanisława Pas   na 

rzecz Gminy Niwiska bez dopłat. Państwo Pas ponieśli koszty podziału oraz pokryli 

koszty notarialne. Niezbędne zatem było dokonanie podziału  i zamiany z uwagi na to, 

iż działka  po zamianie o nr ewid. grunt. 57/2 stanowić będzie drogę dojazdową 

(wewnętrzną) do działki będącej własnością Gminy o nr ewid. grunt.  56/11.                    

2/ 30 czerwca została zawarta umowa z Wojewodą Podkarpackim, dotacja do 

przebudowy drogi gminnej Kosowy Ługnica w kwocie – 76 783,00 zł, droga została 

wykonana, obecnie w ramach środków własnych i pracowników drogowych będziemy 

utwardzać pobocza, 

3/ 12 lipca odbyło się zebranie wiejskie w Trześni, główna tematyka zmiana 

przeznaczenia funduszy sołeckich co zostało uwzględnione w projekcie uchwały 

budżetowej na dzisiejszą sesję, 

4/  24 lipca odbyła się narada sołtysów, główna tematyka Karta Dużej Rodziny, letni 

turniej sołecki pt. rodziny sołeckie rywalizują na sportowo w dniu 10 sierpnia w 

Trześni, 

5/ 31 lipca nad kilkoma miejscowościami Gminy Niwiska (Niwiska, Trześń, Kosowy, 

Leszcze, Hucisko) przeszła wichura z gwałtownymi intensywnymi opadami deszczu. 

Zostało podtopionych kilkanaście budynków mieszkalnych i gospodarczych, budynek 

Urzędu Gminy, Szkoła w Trześni i Niwiskach, droga powiatowa w Trześni, 

uszkodzone drogi gminne w Trześni koło stadionu i Hucisko Pustki. 

6/ 7 sierpnia odbył się konwent starosty, burmistrza i wójtów. Główna tematyka  

- Utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie SP ZOZ w Kolbuszowej. 

- Realizacja inwestycji na drogach powiatowych (sprawozdanie Starosty ze 

współpracy z samorządem gminnym). 

Starosta przedstawił wkład finansowy gmin w infrastrukturę drogowo – mostową na 

terenie Powiatu Kolbuszowskiego w latach 2007 – 2014 (załącznik) 
 

7/ w dniu 8 sierpnia mieliśmy dwa przetargi: 

- wyposażenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie 

Niwiska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku 

przedszkolnym, 

W zadaniu 1 doposażenie placów zabaw starowało 4 oferentów, najniższa oferta  EKO 

TOM Ostrowy Baranowskie – 42 320,00 zł, najwyższa – Maja E. Piotrowska Małkinia  

Górna – 97 810,00 zł, 

Zadanie to obejmuje:  - Organizację placów zabaw dla 6 oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych. 
W ramach zadania zostanie doposażonych 6 placów zabaw przy szkołach 

podstawowych w: Niwiskach, Przyłęku, Kosowach, Siedlance, Trześni, Hucisku. 

Szkoła Podstawowa w Niwiskach – zakres robót obejmuje: dostawę wraz z montażem 

urządzeń zabawowych (ścianka wspinaczkowa, sprężynowiec), wykonanie 

nawierzchni bezpiecznej. 
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Szkoła Podstawowa w Przyłęku - zakres robót obejmuje: dostawę wraz z montażem 

urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy). 

Szkoła Podstawowa w Kosowach - zakres robót obejmuje: dostawę wraz z montażem 

urządzeń zabawowych (piaskownica) oraz wykonanie ogrodzenia. 

Szkoła Podstawowa w Siedlance - zakres robót obejmuje: dostawę wraz z montażem 

urządzeń zabawowych (huśtawka – bocianie gniazdo) oraz wykonanie bezpiecznej 

nawierzchni. 

Szkoła Podstawowa w Trześni - zakres robót obejmuje: dostawę wraz z montażem 

urządzeń zabawowych (lokomotywa z wagonem) i elementów małej architektury 

(ławka z wieszakiem). 

Szkoła Podstawowa w Hucisku - zakres robót obejmuje: dostawę wraz z montażem 

urządzeń zabawowych (bujak ślimak, huśtawka ważka) i elementów małej 

architektury (ławka z oparciem) oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni. 

W zdaniu 2 –  jedna oferta – Drewnostyl  Kolbuszowa Górna – 122 754,00 zł, 

Zadanie to obejmuje: Dostosowanie oraz wyposażenie pomieszczeń w 6 oddziałach 
przedszkolnych. 

  
1. dostosowanie toalet do potrzeb dzieci przedszkolnych w 6 szkołach 

podstawowych (dostawa wraz z montażem: umywalek, pojemników na papier, 
pojemników na mydło, misek ustępowych, podgrzewaczy wody, półeczek na 
kubeczki, luster, spłuczki, podestów dziecięcych, uchwytów na papier toaletowy, 
kosz do WC, szczotka do WC, toaletę, podestów pod toaletę, podgrzewaczy do 
wody z baterią, nakładek sedesowych) oraz zmodernizowana zostanie toaleta dla 
personelu w 5 szkołach podstawowych (dostawa wraz z montażem: umywalki z 
szafką, umywalek, pojemników na mydło, pojemników na ręczniki, luster, 
podgrzewaczy wody z baterią 

2. wyposażenie 6 oddziałów przedszkolnych w 6 szkołach podstawowych - dostawa 
wraz z montażem (w przypadku sprzętu ICT także instalacja oprogramowania): 
urządzeń do utrzymania czystości (odkurzacze, pralki, wózki do sprzątania); 
wyposażenia kuchni (wyparzarki, zmywarko-wyparzarki, zlew z syfonem i baterią, 
szafy pod zlew, podgrzewacz wody, szafy do przechowywania naczyń, zestawy 
naczyń i garnków, łyżki wazowe, sztućce, itp.), wyposażenia do sal przedszkolnych 
(zestawy meblowe, meble wypoczynkowe, stoliki, krzesełka, dekoracje, dywany, 
rolety itd.), wyposażenia szatni (ławki, szafki), sprzętu ICT z oprogramowaniem 
(laptopy, drukarki, projektory multimedialne, tablice interaktywne) oraz dostawa 
zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 

 

- zakup i dostawa nowych instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej I 

stopnia w Niwiskach.  
 Starowało 2 oferentów; Agencja Muzyczna Akord Szczecinek – 143 564 zł,                      

i Przeds. Handl. Magnus Zamość – 136 209 zł.  

Obecnie trwają prace komisji przetargowej, oferenci są wzywani do uzupełnienia 

dokumentacji przetargowej. 

http://www.niwiska.biuletyn.net/?bip=2&cid=70&id=101
http://www.niwiska.biuletyn.net/?bip=2&cid=70&id=101
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8/ W dniu 10 sierpnia 2014 r. na stadionie sportowym w Trześni odbył się mecz 

finałowy Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Niwiska. Spotkanie Przyłęk – 

Trześń zakończyło się zwycięstwem sołectwa Przyłęk, gratuluję wygranej. Po meczu 

finałowym odbył się „Rodzinny” Turniej Sołecki w którym wystartowało 6 drużyn: 

Trześń, Niwiska, Hucisko, Siedlanka, Hucina, Leszcze. Dziękuję sołtysom, rodzinom 

sołeckim i zaproszonym gościom za włączenie się w sportową rywalizację w turnieju 

na płycie boiska w Trześni.  

9/ w dniu 15 sierpnia,  12 par małżeńskich z terenu gminy świętowało Złote Gody -  

jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego. Jeszcze raz Jubilatom życzę wszystkiego 

najlepszego. 

10/ W dniu 13 sierpnia 4014r. wystąpiłam z zapytaniem ofertowym do 5 firm: 

1. ARRIVA BUS TRANSPORT  POLSKA   ul. Przemysłowa 2  39-300 Mielec 

2. TRANSPORT -  BUS, Transport Krajowy i Zagraniczny Andrzej Giec,  ul. 

Wojsławska 286,   39-300 Mielec 

3.  Firma Przewozowa i Usługi Remontowo   – Budowlane   Adam Chlebowski  

Hucina 24 A, 36 – 147 Niwiska 430                                                                                                                                          

4. Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków,  Sławomir Bujak   36-106 

Trzęsówka 12 

5. Przewóz Osób Autobusem, Franciszek Kowalski, 36-100 Domatków 278 

w sprawie realizacji usługi dowozu dzieci i młodzieży do Gimnazjum Publicznego w 

Niwiskach i do Szkół Podstawowych wraz z opieką na terenie gminy Niwiska w roku 

szkolnym 2014/2015, na dwóch trasach obejmujących miejscowości Przyłęk, Kosowy, 

Siedlanka, Hucina 

Na realizację usługi zostały złożone 3 oferty: 

- najdroższa 756,00 zł brutto  dzienne wynagrodzenie ryczałtowe na dwóch trasach   

Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków,  Sławomir Bujak   36-106  

Trzęsówka 12 

- najtańsza 400,00 zł brutto  dzienne wynagrodzenie ryczałtowe na dwóch trasach   

Firma Przewozowa i Usługi Remontowo   – Budowlane   Adam Chlebowski   

Hucina 24 A, 36 – 147 Niwiska 430 .                                                                                                                                         

 

Ad pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Niwiska na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata  

2018 – 2021. 

- Krótką prezentację na temat programu przedstawił Paweł Czupryn – pracownik 

Zakładu Analiz Środowiskowych Eko – precyzja. Program był współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Urzędy 

Przyjazne i Bez Barier”. Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska 

wynika z ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą program powinien 

być sporządzany co 4 lata, raport z realizacji programu wykonuje się co 2 lata. 

Program zawiera charakterystykę Gminy, uwarunkowania prawne zewnętrzne i 

wewnętrzne, omówiono stan środowiska na terenie Gminy Niwiska, określono cele 

średniookresowe. Następnie wyznaczone zostały zadania do realizacji w ramach 
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wybranych celów, przedstawiono sposób monitoringu realizacji programu oraz sposób 

finansowania zadań przeznaczonych do realizacji. Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Niwiska jest zgodny z dokumentami wyższego szczebla. W programie zawarta 

została mapa, na której zostały ujęte wody powierzchniowe. Badanie jakości wód 

powierzchniowych – obowiązek ten ciąży na Wojewódzkim Sektorze Ochrony 

Środowiska. Badane są elementy fizykochemiczne, chemiczne, geologiczne tych wód. 

Na terenie Gminy Niwiska brak jest zlokalizowanego punktu pomiarowego 

funkcjonującego w ramach monitoringu jakości wód powierzchniowych. W związku z 

tym nie ma możliwości podania danych dotyczących jakości wód powierzchniowych. 

Wody podziemne na terenie Gminy Niwiska występują w dwóch obszarach; obszar  

nr I – fragment którego położony jest w północno – zachodniej części gminy zaliczany 

do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 426 Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów, 

obszar nr II – obejmuje pozostałe fragmenty Płaskowyżu Kolbuszowskiego. 

Jeżeli chodzi o powietrze – badanie wykonuje WIOŚ. Podstawowym celem 

monitoringu jakości powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach stężeń 

substancji w otaczającym powietrzu oraz wyników ocen jakości powietrza. Wyniki 

strefy podkarpackiej przedstawia tabela 17, gdzie mamy lokalizację stacji oraz 

mierzone zanieczyszczenie. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza są: 

spalanie paliwa stałego (węgiel, miał koksowy, koks), spalanie odpadów w piecach 

indywidualnych gospodarstw domowych, transport drogowy, emisja 

niezorganizowana np. wypalanie traw. Wyznaczony cel średniookresowy poprawy 

jakości powietrza to spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza 

atmosferycznego na terenie Gminy Niwiska. 

Jeżeli chodzi o hałas – dopuszczalność hałasu drogowego określa Rozporządzenie 

Ministra Środowiska, na terenie gminy głównym źródłem hałasu drogowego jest 

przede wszystkim droga wojewódzka nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów 

Małopolski – Leżajsk. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

prowadzi pomiary poziomów hałasu wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Cel 

średniookresowy – zmniejszenie uciążliwości hałasu, poprzez obniżenie jego 

natężenia do poziomu obowiązujących standardów na terenie Gminy Niwiska. 

Promieniowanie elektromagnetyczne – zagadnienia te określa Rozporządzenie 

Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku. Na terenie Gminy Niwiska źródła promieniowania niejonizującego 

stanowią: linie i stacje elektroenergetyczne wysokich napięć, urządzenia 

radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne. Na terenie Gminy Niwiska 

nie zidentyfikowano problemów związanych z nadmiernym promieniowaniem 

elektromagnetycznym. Wyznaczony cel średniookresowy – ochrona mieszkańców i 

środowiska przed działaniem promieniowania elektromagnetycznego na terenie 

Gminy Niwiska. 

Gospodarka odpadami – odpady komunalne na terenie Gminy Niwiska powstają 

głównie w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach handlowych, obiektach 

użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola). Masa zebranych odpadów w postaci 

zmieszanych odpadów komunalnych w roku 2013 wyniosła 290,3 Mg., z czego 49,2 
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Mg poddano składowaniu, a 241,1 Mg poddano innym niż składowanie procesom 

przetwarzania. Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji wyniosła 1,6 Mg. Poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 47,7%. 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia trakcji opakowań 

z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i szkła wyniósł 24%. Liczba 

właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne wyniosła 

1390. Cel średniookresowy – ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz 

poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niwiska. 

Odnawialne źródła energii – w programie znajduje się obszerny opis. Do źródeł  

o największym technicznym potencjale należą biomasa. Z uwagi na rolniczy charakter 

Gminy Niwiska, na jej terenie występują znaczne zasoby biomasy oraz dobre warunki 

jej wykorzystywania. Nie ma dogodnych warunków jeżeli chodzi o biogaz. Gmina 

Niwiska leży w korzystnej strefie energetycznej do wykorzystywania energii wiatru. 

Jeżeli chodzi o energię geotermalną – nie ma tutaj odpowiedniego rozpoznania, 

ponieważ odwierty są bardzo kosztowne. 

Energia słoneczna – warunki panujące na terenie gminy dają możliwość 

wykorzystywania energii promieniowania słonecznego do podgrzewania wody 

użytkowej w budynkach mieszkalnych, a także obiektach oświatowych. 

W ramach celów wyznaczono poszczególne zadania, które zaleca się do 

realizacji. Podany jest czas realizacji zadań, kto jest odpowiedzialny, podane są 

zakładane koszty. 

Jeżeli chodzi o monitoring realizacji programu w celu określenia stopnia 

realizacji, raport wykonuje się co 2 lata. W raporcie opisuje się postęp w realizacji 

programu. W celu oceny jakościowej realizacji programu stosuje się wskaźniki 

monitoringu.  

W dyskusji zabrał głos radny Piotr Skiba. W danych odnośnie kanalizacji w 

naszej gminie podane jest tylko 43%, co jest nieprawdą. Radny uważa, że 70% gminy 

jest skanalizowanej. 

W odpowiedzi Paweł Czupryn wyjaśnił, iż prace nad programem rozpoczęto w 

m – cu marcu. Opierano się na wstępnych danych statystycznych GUS za rok 2012. 

Firma uzależniona od danych, które są dostępne. Rokiem bazowym był rok 2012.  

W roku 2014 w m – cu sierpniu nie można uzyskać danych z roku 2013. 

W programie nie jest napisane, kiedy będzie robiona kanalizacja Hucisko i 

Zapole – zauważył radny Skiba. To powinno być gdzieś ujęte. 

Wpisane jest zadanie „rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie gminy” – 

odpowiedział Paweł Czupryn. 

- Innych uwag nie było, po odczytaniu uchwały poddano ją pod głosowanie, „za” 

podjęciem głosowało 12 radnych, „przeciw’ – 0, „wstrzymało się od głosowania” – 0. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLIV/315/2014 w sprawie 

uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Niwiska na lata 2014 – 2017 z 

perspektywą do roku 2021. 
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Ad pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 

Niwiska na lata 2014 – 2020. 

- Referuje pan Sławomir Białas. Strategia Rozwoju Gminy Niwiska jest dokumentem 

znanym przez radnych,  weryfikowany, uzgadniany, proponowane zagadnienia były 

aktywnie konsultowane przez radnych, sołtysów, mieszkańców  oraz młodzież Gminy 

Niwiska. 

Dokument określa  diagnozę sytuacji społeczno gospodarczej, misję – wizję jaką 

gmina chce osiągnąć w 2020 roku, weryfikuje dane i na tej podstawie określa cele 

strategiczne, operacyjne i propozycje zadań jakie chcemy realizować. Opracowując 

strategię starano się, by była uniwersalna. Jeszcze na dzień dzisiejszy nie wiemy 

dokładnie, jakie będą programy, możliwości pozyskania finansów zewnętrznych ze 

źródeł unijnych, w związku z tym zagadnienia – propozycje zadań są uniwersalne. 

Strategia ma na celu przede wszystkim określenie kierunku, jakim ma się Gmina 

Niwiska kierować. Na pewno będą realizowane szczegółowe programy lub propozycje 

pod dane działania, np. program Ochrony Środowiska, który już konkretnie określa 

dane kierunki w zakresie ochrony środowiska. Określenie takich szczegółów w 

strategii mijałoby się z celem, ponieważ co pół roku musielibyśmy aktualizować 

strategię pod dane działania. Miejmy nadzieję, że strategia zostanie zrealizowana. 

- Wójt gminy Elżbieta Wróbel zgłasza  przy celu strategicznym – edukacja , celu 

operacyjnym – rozwój systemu edukacji dopisanie „wsparcie rozwoju szkolnictwa 

artystycznego.” Wiąże się to z utworzeniem od 1 września 2014 roku Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Niwiskach. 

- Jest to dokument, na którym bazuje się przy zdobywaniu środków pieniężnych – 

sygnalizuje Wacław Pogoda. 

- Ponieważ nikt inny nie zabierał głosu w tej sprawie, przystąpiono do głosowania nad 

uchwałą. „Za’ jej podjęciem głosowało 12 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od 

głosowania” – 0. Uchwała nr XLIV/316/2014 w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014 -2020 została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad pkt 7. Polityka rozwojowa Gminy Niwiska na rok 2015 i dalsze lata ze 

szczególnym uwzględnieniem oświaty i infrastruktury. 

- Referuje Wójt Gminy Elżbieta Wróbel. W dokumentach sesyjnych przedstawione są 

dane demograficzne, tabele z ilością dzieci urodzonych i zameldowanych na terenie 

poszczególnych obwodów szkolnych, zbiorczo w skali gminy w poszczególnych 

miejscowościach. Poddając analizie liczby urodzeń w okresie ostatnich 15 lat zauważa 

się spadek liczby urodzeń w 2013 roku w stosunku do roku 1999 o 36,05% (wg 

statystyki z ewidencji ludności). Dyrektorzy podali dane uczniów w szkołach w roku 

szkolnym 2013/2014. Jeżeli w danej placówce oświatowej odejmiemy uczniów spoza 

obwodu szkoły, a weźmiemy urodzonych w danej miejscowości to widzimy, jaka jest 

duża różnica. Analizując Niwiska jeśli od 135 uczniów odejmiemy 19 spoza obwodu, 

to Niwiska mają 116 uczniów, a powinno być 154. W Hucisku tylko ze swojego 

obwodu mamy 31 uczniów, a powinno być 61. Różnicę stanowią uczniowie, którzy 

nie chodzą do naszych szkół. W Gimnazjum Publicznych w Niwiskach po urodzonych 
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i zameldowanych powinno być 252, a jest 188 (po odjęciu uczniów spoza Gminy 

Niwiska). W tabelach przedstawiono liczbę przedszkolaków uczęszczających do 

placówek wychowania wczesno szkolnego na terenie Gminy Niwiska, z rozbiciem na 

przedszkolaka 3 i 4 latka, 5 oraz 6 latka. W materiałach napisano informację, co się w 

oświacie zmieniło oraz o tym, co nas czeka. Na podstawie ustaw, które wchodzą w 

życie,   jeżeli rodzic 4 latka będzie chciał, aby dziecko z dniem 1 września br. poszło 

do klasy „0”, to mamy obowiązek go przyjąć. Bardzo dużo zmieni się z rokiem 

szkolnym 2016/2017, gdzie zerówki nie będą funkcjonowały pod szyldem szkoły 

podstawowej (tak jak to jest obecnie), ale przedszkola. Wtedy też będzie dylemat i 

trzeba będzie rozeznać od strony merytorycznej, finansowej, czy w danej 

miejscowości będzie funkcjonował punkt przedszkolny, przedszkole czy zerówka.  

W materiałach sesyjnych napisano informację o nowej placówce oświatowej mającej 

funkcjonować od 1 września 2014 r.  Szkole Muzycznej I stopnia w Niwiskach. 

Zostało przyjętych 95 uczniów, w tym  do cyklu 4 letniego 60 kandydatów (41 

dziewcząt, 19 chłopców). Fagot – 3 uczniów, puzon – 5, trąbka – 7, klarnet – 4, 

saksofon – 8, flet poprzeczny- 8, perkusja – 6, gitara – 5, akordeon -  3, organy – 6, 

waltornia – 5.  Do cyklu 6 letniego – 35 kandydatów  (31 dziewcząt, 4 chłopców).  

Trąbka -2, klarnet – 2, flet poprzeczny – 7, perkusja – 1, skrzypce – 11, fortepian – 12. 

Elżbieta Wróbel zaznaczyła, że politykę rozwojową Gminy Niwiska w dziedzinie 

infrastruktury przegłosowali radni poprzez przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy 

Niwiska na lata 2014 – 2020. Z tym dokumentem należy pracować, na pewno na 

terenie gminy potrzebna jest dalej infrastruktura drogowa w celu poprawy 

bezpieczeństwa, a więc chodniki tak przy drogach gminnych jak też powiatowych, 

dalszy ciąg budowy kanalizacji w kolejnych miejscowościach, a więc Niwiska – 

Okręglica, Hucisko, Zapole. Należałoby się zastanowić nad Leszczami, czy 

kanalizacja tłoczna, czy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ważna jest na pewno 

infrastruktura oświatowa oraz mienia komunalnego, bo to są obiekty w  które należy 

dalej inwestować i utrzymywać na terenie gminy. 

W dyskusji zabrali głos: 

- Radny Wacław Pogoda – mnie tu brakuje pani wójt tego, co my zrobimy w tej 

sytuacji, gdy tych dzieci mamy mało. Czy będziemy wracać do tego niechlubnego 

okresu sprzed dwóch lat, czy będziemy robić jakieś działania, żeby jednak wybronić 

się, żeby szkoły były w gestii gminy a nie podlegały stowarzyszeniu. To jest przykre i 

poniżające dla niektórych miejscowości, że szkoła wisi na włosku, w każdej chwili 

stowarzyszenie może się wycofać i szkoły praktycznie nie ma. Więc zmierza to wtedy 

do likwidacji szkoły. Co my zrobimy w tej sytuacji, jeżeli tych dzieci będzie mało? 

- Przewodniczący to pytanie zadaje sobie, Radzie – odpowiedziała wójt gminy, bo to 

rada musi podjąć decyzję , co z tym fantem w przyszłości zrobimy. Dylemat jest na 

pewno wielki, to jest demografia. Jak utrzymać, jak przetrwać, ja robię wszystko, żeby 

utrzymać i przetrwać dotąd, dopóki jestem wójtem. Ale czy przetrwamy?, macie 

statystykę, co robić żeby przetrwać, jak robić, żeby przetrwać? Natomiast proszę nie 

siać propagandy, bo jeżeli stowarzyszenie zdecyduje ( a taką możliwość ma dzisiaj z 

ustawy i z umowy), to 6 miesięcy wcześniej ma powiadomienie i my bierzemy jako 
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gmina placówkę, bo to jest tylko przekazane do prowadzenia, to nie jest likwidacja 

szkoły. Owszem – będziemy mieć dylemat jak i dzisiaj z innymi placówkami, dlatego 

trzeba robić wszystko, żeby przetrwać. My dzisiaj nie możemy powiedzieć, że 

zachęcimy ucznia, aby przyszedł z innej gminy do nas. My musimy zachęcać, żeby 

jeszcze od nas nie odchodzili. Widzimy co się dzieje, że do Siedlanki podstawiono 

autobus z Kolbuszowej o dzieci jada do Kolbuszowej do szkoły podstawowej. 

Dlaczego do naszego gimnazjum nie przyszło 14 uczniów? – możemy sobie zadawać 

pytanie. Jest to nie tylko Siedlanka, ale też Hucisko. Możemy sobie w różny sposób 

zadawać pytanie, natomiast musimy jedno wziąć pod uwagę, że infrastrukturę musimy 

poprawiać i ofertę stwarzać, żeby uczeń nie powiedział, że idzie gdzie indziej, bo tutaj 

nie ma bazy dydaktycznej, nie ma pomocy dydaktycznych. Na pewno w to musimy 

inwestować, aby przyciągnąć ucznia. Poziom nauczania zależy od ucznia, dyrekcji, 

nauczyciela, od placówki oświatowej, nie od wójta. 

- Właśnie tego mi brakowało, że będziemy wszystko robić, aby szkoły w dalszym 

ciągu były w gestii gminy – zwrócił się do pani wójt radny Wacław Pogoda. Żebyśmy 

nie szli w kierunku stowarzyszeń ale w takim kierunku, żeby gmina dalej nimi 

zarządzała. 

- Zdaniem radnego Piotra Skiby za mało jest powiedziane, dlaczego uczniowie od nas 

uciekają? Na dzień dzisiejszy jeśli chodzi o infrastrukturę to szkoły mamy bardzo 

dobrze przygotowane. Mówi się o Siedlance, że autobus został podstawiony, to należy 

zadać pytanie, po co rozbudowaliśmy szkołę w Siedlance? Może się tam zmieścić w 

tej chwili 200 uczniów. Jest tam piękna hala sportowa, która jest potrzebna bo nie było 

warunków żadnych do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Dzisiaj - kiedy 

rozbudowaliśmy szkołę, to podjeżdża autobus z Kolbuszowej i zabiera dzieci. Radny 

pyta, co robią rodzice, dlaczego te dzieci uciekają? „Tu chciałbym poszukać 

odpowiedzi – mówił radny. Czy to jest wina tylko nauczycieli?, nie – nie zawsze. Czy 

to jest wina dyrektorów? A co wyprawialiśmy wcześniej dwa lata temu, cośmy 

opowiadali na nauczycieli?, nikt o tym dzisiaj nie mówi. Wygadywaliśmy że nic nie 

robią, źle uczą, bardzo dużo zarabiają, że niski poziom. To wszystko słyszeli rodzice  

a dzisiaj tego są skutki. Słyszałem opinię jaki to niski poziom w naszym gimnazjum, a 

trzeba przyznać że w gimnazjum poziom jest bardzo wysoki, mamy średnią bardzo 

wysoką. Mamy prosty przykład, jeśli dyrektor ma 2 godziny tylko na hospitację, 

zarządzanie i administrację i nie ma żadnej sekretarki, to kiedy ma doglądnąć 

nauczyciela oraz dopilnować, by wszystko dobrze funkcjonowało. Od dobrej 

organizacji, dyscypliny i porządku zależy dobry poziom nauczania. Jeśli dobra 

atmosfera będzie między rodzicami i nauczycielami, jeśli samorząd będzie 

współpracował i pomagał szkołom, to i dzieci od nas uciekać nie będą. Wiadomo, że 

masę dzieci urodziło się na emigracji, że ich tutaj nie ma. Ale przynajmniej więcej  

o 60 dzieci powinno być w naszych szkołach, a to jest 300 tys. zł. To przemilczeliśmy! 

To nie jest tylko wina nauczycieli, dyrektora szkoły, to jest wina wszystkich nas! To 

cośmy wyprawiali, cośmy próbowali zrobić. Do tego się musimy niestety przyznać,  

tu cichuteńko się milczy. Trzeba się uderzyć w piersi i powiedzieć prawdę, jak było. 

Powinniśmy wszystko zrobić, stworzyć od nowa taką atmosferę, żeby młodzież nie 
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uciekała od nas, tylko żeby przychodziła do własnej szkoły zadowolona, bo mamy 

dobre warunki. Dopiero w tym roku szkoły zostały doposażone w komputery dzięki 

środkom unijnym. Przez 11 lat były stare komputery, ani jeden komputer nie został 

dokupiony bo nigdy nie było na to pieniędzy. Na czym ta młodzież miała się uczyć nie 

mówiąc o innych sprawach. Ogólnie trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o bazę – mamy 

bardzo dobrą., mamy boiska sportowe, pomoce naukowe,  jest dużo dobrych rzeczy. 

Jeśli dyrektorzy będą mieli czas na dopilnowanie tego wszystkiego, by nauczyciele 

uczący w szkołach prowadzili ciekawie i dobrze lekcje, to na pewno młodzież nie 

będzie uciekała. Ja spotykam się z ludźmi i słyszę różne zdania na ten temat, dlaczego 

młodzież ucieka. Nie uciekałaby, bo tu ma dobre warunki, lepsze niż niejednokrotnie 

gdzie indziej. To samo z Huciska czy z innych stron, dlaczego tyle odeszło dzieci, 

proszę się zapytać, dlaczego rodzice zabrali dzieci np. Kamionki. My przemilczamy to 

wszystko, najpierw żeśmy sami narobili dziadostwa, myśmy to zrobili, a później 

chcemy zwalić to wszystko na nauczycieli. Ja nie obstawam za nauczycielami ale 

muszę ich  bronić  w ten sposób, bo nie jest to prawdą. Byłem na takich spotkaniach i 

słyszałem, coście na ten temat mówili. Później rodzice przenoszą to do domu, 

rozmawiają przy młodzieży, później są tego efekty. Dzisiaj w obecnym czasie jest 

bardzo trudno uczyć, nie ma dyscypliny, nie ma porządku, myśmy potraktowali szkoły 

jak biznes. Oświata to nie jest biznes, ona nam dochodu nigdy nie przyniesie. Zawsze 

do szkół trzeba było dokładać i powinniśmy dokładać, i musimy dołożyć żeby mogły 

dobrze funkcjonować. My jako gmina powinniśmy szczególnie dbać o oświatę w 

naszej gminie. Nasi ojcowie budowali i starali się, żeby te szkoły były! Myśmy nie 

mieli szkół, uczyliśmy się po domach. Dzisiaj mamy super warunki i za to należy 

podziękować Radzie i wójtowi. Objazd po szkołach pokazał nam, że warunki są 

stworzone tylko chodzić do szkoły, uczyć się i żeby tej młodzieży było dużo. Na 

pewno u nas nie sprzyjają warunki ekonomiczne, ludzie nie pracują, mają niskie 

zarobki, uciekają za granicę i to powoduje, że dzieci tam się rodzą. Mimo wszystko 

uważam, że te 60 dzieci, które od nas odeszło powinno tu być. Zdziwiony jestem, że 

autobus dowozi dzieci z Siedlanki do Kolbuszowej. Myśmy powinni tak młodzież 

zachęcić, żeby została w naszych szkołach, bo nasi nauczyciele nie uczą gorzej od 

nauczycieli w Kolbuszowej czy gdzie indziej. Wszyscy powinniśmy się głęboko 

zastanowić nad tym wszystkim jak zrobić, żeby młodzież nie uciekała od nas. 

Szokujące jest, że 16 dzieci odeszło do innych gimnazjów mając tu dobre warunki i to 

jest właśnie do zastanowienia się. To samo dotyczy szkół podstawowych. Co to się 

dzieje w tych miejscowościach?” – pytał radny Skiba. 

- Ja nie będę polemizować – odpowiedziała pani Wróbel, tylko powiem prosto, był 

pan wójtem i nauczycielki dziecko chodziło też do innej szkoły.  Uczyła w szkole w 

Siedlance a do Siedlanki nie chodziło. Jest dzisiaj wola rodzica, gdzie dziecko idzie do 

szkoły i nic na to nie poradzimy. Natomiast jeśli byśmy pytali się po terenie, dlaczego 

jeździsz do Kolbuszowej, jak masz szkołę blisko po sąsiedzku? Niestety – słyszałam, 

że przez któregoś tam nauczyciela. Nie wiem, przez którego, od tego jest dyrektor 

szkoły i nauczyciele. W każdym zakładzie pracy i wszędzie możemy sobie zadawać 

pytanie jak robić, żeby przyciągnąć petenta, ucznia, żeby nie odstraszać. Niestety – nie 



12 

 

wszyscy to rozumią. Jak rozmawiam z rodzicami zadaję sobie pytanie, dlaczego rodzic 

jeśli ma problem w klasie ze swoim uczniem nie idzie do wychowawczyni, tylko idzie 

do dyrektora. Cos tam nie gra!, tylko że ten wychowawca – nauczyciel tego nie 

rozumie. Był temat gimnazjum – głośno się mówiło, że przez dwóch nauczycieli 

dzieci stąd uciekają. Nauczyciele dalej pracują i będą pracować, bo przecież nie ma 

możliwości ich zwolnic i nie zwolnimy ich. A  nie rozumią, że przez nich dzieci 

uciekają. Czasem są i fanaberie, czasem jest tak, że rodzic pracuje gdzie indziej i 

dziecko z sobą zabiera. Przeróżne są uwarunkowania, na pewno na to nie wpłyniemy. 

Na tyle, na ile mamy możliwości to poprawiamy bazę, dyrektorzy bardzo się starają, 

zabiegamy by placówki ładnie wyglądały. Jak się otworzyły możliwości, ściągamy 

środki. Złożyliśmy kolejny wniosek na „Mały Mistrz”. Dyrektorzy zostali 

zmotywowani w jeden dzień, bo dzisiaj jak nie złożymy wniosku o środki unijne, to za 

rok inne szkoły będą z nich korzystać, a my nie. Jeżeli otwierają się możliwości, 

wnioski trzeba składać. Walczymy o to, żeby u nas się coś działo i kręciło, żeby się te 

dzieci rozwijały. 

- Radny Skiba dodał, że o tych wszystkich sprawach wychowawcy klas winni mówić 

na wywiadówkach z rodzicami, przekonywać ich. Bo tyk wychodzi, że tylko ma to 

nauczyciel zrobić. Nauczyciel wszystkiego nie zrobi i z tym się musimy liczyć. My 

jako radni spotykamy się na zebraniach z mieszkańcami i o tym wszystkim musimy 

mówić. Do uczenia w szkołach stworzone są dobre warunki, mamy dobrych 

nauczycieli wykwalifikowanych i wykształconych, tylko stworzyć taką atmosferę, 

żeby nikt od nas nie uciekał. Jest to trudne, dzisiaj jest wolność i każdy robi to, co się 

mu podoba, ale przy wspólnym działaniu możemy sukces osiągnąć. Mówmy zawsze 

dobrze i przyjaźnie o szkole, nauczycielach i będzie wszystko dobrze. Powinniśmy 

dbać o to, by szkoły były publiczne. 

- Radny Wacław Pogoda obawia się, że ta ucieczka z gimnazjum zostanie skierowana 

tylko na tych dwóch nauczycieli. Na pewno tak nie jest, na pewno jest cała otoczka, są 

jeszcze inne sprawy, które o tym decydują, to mogą być jakieś sprawy indywidualne, 

incydentalne, że akurat dziecko nie lubi nauczyciela. Ale jest cała otoczka czyli 

warunki jakie my stwarzamy, jaką stwarzamy atmosferę wokół naszych szkół, wokół 

oświaty. Tu nie wolno odstraszać, bo czasami komentarzami odstrasza się, każdy ma 

w tym swój udział. Musimy ewentualne błędy poprawiać ale nie może być tak, że 

winę kierujemy na osoby, że to dwóch nauczycieli spowodowało, że nie ma dzieci. 

Radny boi się, że coś takiego się ukaże. My mamy nad tym pracować, żeby szkoły 

były w dalszym ciągu prowadzone przez gminę, środki na to musimy znaleźć, może 

teraz przy pomocy szkoły muzycznej będziemy mieć więcej pieniędzy, mamy wnioski, 

projekty itd. „Uważam, że szkoła to jest najważniejsza sprawa. Nie można pomijać 

innych spraw, ale nie można oszczędzać na oświacie” – zaznaczył przewodniczący 

rady. 

 

Ad pkt 8. Ocena przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego 2014/2015.  
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- Informacje w tym zakresie złożyli dyrektorzy szkół: Dyrektor Gimnazjum 

Publicznego Halina Rębisz, Dyrektor SP w Niwiskach Ewa Haracz, Dyrektor SP  

w Hucinie Paweł Świder, Dyrektor SP w Przyłęku Joanna Trelka, Dyrektor SP w 

Kosowach Bożena Bajor Kwaśnik, Dyrektor SP w Hucisku Bogusław Kuna oraz 

Dyrektor SP w Trześni Krzysztof Surowiec. Informacjami objęto: liczbę uczniów 

ogółem, liczbę uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego, dodatkowe zajęcia, liczbę 

zatrudnionych nauczycieli, status zawodowy nauczycieli, przeprowadzone remonty w 

placówkach oświatowych oraz najpilniejsze potrzeby remontowe i inwestycyjne. 

/Powyższe materiały stanowią załączniki do protokołu/.  

- Kierownik Szkoły Muzycznej Aleksandra Klupś nawiązując do wypowiedzi 

radnego Skiby zaznaczyła, iż jest pewna ważna zasada psychologiczna, o której trzeba 

pamiętać, mówmy o sobie dobrze, wtedy inni będą mówić o nas dobrze. 

Róbmy pozytywną reklamę, inni też będą nas widzieć pozytywnie. Jeśli chodzi o 

szkołę muzyczną ta zasada musi być dopięta jak naciągnięty przewód dlatego, że jest 

to szkoła nadobowiązkowa. Szkoła obowiązkowa może się komuś nie podobać, ale i 

tak musi się kształcić. W szkole muzycznej uczeń być nie musi, tu jest bardzo ważna 

jest rola dyrektora. Jest ona dość skomplikowana w tej sytuacji, bo z jednej strony on 

swoją osobą musi zachęcać uczniów, by chcieli chodzić. Szkoła nadobowiązkowa – 

jeżeli zniechęci – to uczeń odchodzi. Znamy wiele przypadków osób zdolnych, ale 

zniechęconych. Rola dyrektora jest bardzo skomplikowana w tym zakresie, bo z jednej 

strony musi być efektywność tej szkoły, musi w kabrach trzymać całą kadrę 

pedagogiczną, a wychowawców nie ma, dyrektor jest wychowawcą. Musi dbać  

o dobrą atmosferę sam a jednocześnie w tych skomplikowanych relacjach między 

nauczycielami, a są to artyści, osoby wrażliwe. Znaleźć konsensus, żeby pracowali 

solidnie a z drugiej strony żeby chcieli być. Ta sytuacja jest jeszcze dodatkowo 

skomplikowana o tyle, że muzyków nie mamy wielu, wymagania są ogromne. Nadzór 

pedagogiczny sprawuje minister kultury. Tylko po akademii muzycznej mogą  być 

przyjęci nauczyciele, a jest ich 8 w całej Polsce. Każdy nauczyciel ma swoją 

specjalność. U nas są klasy instrumentów, rola dyrektora jest trudna, jak pozyskać z 

jednej strony nauczyciela, z drugiej strony żeby zgodził się przyjąć np. 10 godzin a nie 

18. Już 4 nauczycieli uciekło, bo inni dają lepsze warunki w sensie godzinowym.  

Jeżeli dziecko jest przyjęte do szkoły, ono musi mieć nauczyciela. W szkole 

muzycznej oddział to nie tylko klasa, to jest cykl; cykl 4 letni, cykl 6 letni. Na dzień 

dzisiejszy jest tylko I klasa, ale ta klasa jest podzielona na taką grupę, która jest w 

cyklu 4 letnim, II grupa – w cyklu 6 letnim. W cyklu 4 letnim jest aż 60 uczniów,  

w cyklu 6 letnim – 35 uczniów. Jest pion zajęć ogólnomuzycznych, które są zajęciami 

zbiorowymi i będą chodzić dzieci w liczbie do 12 osób, i pion najważniejszy – zajęcia 

indywidualne. W szkole jest 190 
66

/100 godzin dydaktycznych. Dwóch uczniów ma 

oświadczenie o niepełnosprawności wzrokowej. Zatrudnionych jest 17 nauczycieli 

oraz dyrektor, tylko 1 pełny etat, reszta – niepełne etaty. Jest 10 stażystów,  

1 nauczyciel kontraktowy, 1  mianowany, 4 dyplomowanych. W tej chwili dworek jest 

remontowany. Środek dydaktyczny jest liczony na każdego ucznia oddzielnie. Szkoła 

musi zakupić instrument oraz całe doposażenie do instrumentu. Jest ogłoszony 
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przetarg – 136 209,00 zł., zakupiono meble za 3,5 tys. zł., materiały biurowe –  

100,00 zł. Zajęcia będą prowadzone w dworku oraz budynku szkoły. Dyrektor 

wnioskuje o wyznaczenie budżetu dla szkoły w wys. 10 tys. zł., w tym wydatki 

osobowe 2 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł., zakup pomocy 

dydaktycznych – 1 000,00 zł., energia, usługi zdrowotne – 1 000,00 zł., podróże 

służbowe – 1 000,00 zł. Ponadto dyrektor wnioskuje o uwzględnienie zarządzenia 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego zniżki 10 godzin do etatu 

dyrektora. 

Pani Agnieszka Toś poinformowała o przygotowaniach w przedszkolu „Kraina 

Radości” w Hucinie. Na chwilę obecną jest 16 przedszkolaków, 9 dzieci to 4 latki,  

7 – 3 latki. Z Huciny jest 6 dzieci, Siedlanki – 2, Przyłęka – 2, Niwisk – 5, Trzęsówki 

– 1. Przedszkole będzie działać w godz. od 7
00

 do 16
00

. Zatrudnionych jest 3 

wychowawców, których stopień awansu zawodowego to nauczyciel kontraktowy. 

Wszystkie panie wychowawczynie zatrudnione są na 15/30 etatu. Dodatkowo pracuje 

pomoc nauczyciela na pełnym etacie oraz 1 osoba obsługi. W przedszkolu będą 

prowadzone dodatkowe zajęcia: logopedyczne, język angielski, gimnastyka 

korekcyjna. Na wakacjach zakupione zostały nowe rolety oraz osłony na grzejniki. 

Punkt przedszkolny w Trześni działa jako stowarzyszenie pod nazwą „Tęcza” – 

informuje Monika Mierzejowska.  Prowadzone jest w ramach projektu unijnego od  

1 listopada 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Dziennie realizowanych jest 9 godzin, 

dodatkowe zajęcia w ilości 2 godz./m- c to logopedia, język angielski, rytmika, 

gimnastyka korekcyjna. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli ( 1 mianowany, 1 

kontraktowy) oraz 1 pomoc nauczyciela. Od 1 września 2014 r. w przedszkolu będzie 

25 dzieci, w tym 4 latków – 16, 3 latków – 8, 1 dziecko 2,5 roczku. Z Niwisk 9 dzieci, 

Trześni – 13, Huciska – 1, Zapola – 1, Leszcz – 1. 

W punkcie przedszkolnym „Wesoły Promyk” w Siedlance od września będzie 

20 dzieci – informuje Bogusław Kuna, w tym z Siedlanki 13, Kosowy – 6,  

Niwiska – 1. W Punkcie Przedszkolnym Promyczek w Hucisku – 20 dzieci, 3 latków – 

2, 4 latków – 5, 5 latków – 8. Z Huciska – 9 dzieci, Trześni – 2, zapole – 3,  

Niwiska – 1. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Genowefa Chmielowiec poinformowała, iż 

Komisja na wyjazdowym posiedzeniu odwiedziła wszystkie szkoły na terenie gminy, 

przedszkola i żłobki. Komisja uważa, aby w przyszłości tak ustalić termin sesji , by 

Komisja mogła przeprowadzać kontrole szkół w ostatnim tygodniu przed 

rozpoczęciem roku szkolnego. W większości szkół trwały remonty, sprzątania itd. , 

jedynie szkoły w Niwiskach i Przyłęku były przygotowane na dzień posiedzenia 

Komisji na przyjęcie dzieci.  

Pani Elżbieta Wróbel uzasadniła potrzebę zwołania sesji na dzień 20 sierpnia. 

W dniu jutrzejszym jest termin złożenia wniosku o środki finansowe do Ministerstwa. 

Są to środki dla naszych placówek oświatowych. Wszyscy dążymy do tego, że  

1 września szkoły będą błyszczeć i zdążymy z remontami. 

Sołtys wsi Hucisko Stanisław Warunek poruszył sprawę boiska w Hucisku. Jest 

ono niepełnowymiarowe, boisko to służy trzem miejscowościom. „Zostaliśmy na 
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końcu, nie ma takiej miejscowości w Gminie Niwiska, żeby na dzień dzisiejszy nie 

było pełnowymiarowego boiska sportowego. Dlatego należałoby ta kwestię 

uwzględnić w przyszłym budżecie, aby poszukać środków na wykup gruntu i 

doprowadzenia do realizacji zadania” – zaznaczył Warunek. 

 

 Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwy, po czym wznowiono obrady. 

 

Ad pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska a Gminą Kolbuszowa w zakresie 

zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie 

Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. 

       - Wójt Gminy informuje, iż dotyczy to ucznia niepełnosprawnego z Przyłęka, 

który dowożony jest do szkoły specjalnej w Kolbuszowej Dolnej. Oprócz tego jeszcze 

jedno dziecko z Przyłęka dojeżdża też do tej szkoły, ale na podstawie umowy 

zwracamy rodzicowi koszty dowozu ucznia. Pozostałych 14 uczniów będziemy wozić 

naszym samochodem do szkół specjalnych w Mielcu. Nie ma jeszcze porozumienia z 

Gminą Cmolas, ponieważ matka dziecka nie zwróciła się do gminy z wnioskiem 

 o dowóz. 

- Po odczytaniu treści uchwały poddano ją pod głosowanie. „Za” podjęciem uchwały 

głosowało 12 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosowania” – 0. Rada 

Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/317/2014 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska a Gminą Kolbuszowa 

w zakresie zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na 

terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. 

 

Ad pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej położonej w Trześni w drodze bezprzetargowej. 

- Referuje Elżbieta Wróbel. Właścicielka posesji przyległej do działki 471/39 o pow. 

486 m
2
 zwróciła się do gminy z wnioskiem o sprzedaż działki. Usytuowana jest ona 

za Trześniówką w kierunku domów. Opinia Komisji Rozwoju Społeczno – 

Gospodarczego jest pozytywna. 

- Radni z Trześni nie mają uwag, jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr XLIV/318/2014 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w 

Trześni w drodze bezprzetargowej. 

 

Ad pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości 

Hucina, Kosowy i Niwiska. 

- Potrzebę podjęcia uchwały uzasadniła wójt gminy. Wracamy do uchwały, która już 

była podjęta, gdzie w paragrafie 5 jest uchylana. Jak się okazało jest niespójność  

ewidencji gruntów starostwa, niespójność geoportalu i były jeszcze zrobione kolejne 

podziały, które nie były ujawnione. Gdy wydrukowaliśmy wypisy z ewidencji gruntów 

do legalizacji uchwały okazało się, że niektóre ulice czy drogi się podzieliły, albo nie 

było ich w ewidencji gruntów, albo nie grał geoportal, nie był wprowadzony też 
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podział, który był spec ustawą. Żeby zalegalizować uchwałę musimy wpisać takie 

działki, jakie dzisiaj są na tych ulicach z podziałami działek. Ponadto jest zmiana  

w m – ci Kosowy, gdzie miała być ul. Kasztanowa, tej ulicy dzisiaj nie ma, ponieważ 

musiałaby być pisana zgoda właścicieli, bo droga jest własnością prywatną. Na 

zebraniu właściciele się zgodzili, ale okazało się, że przy kasztanowej byłby tylko  

1 numer posesji. Nie było żadnego sensu robić ulicy, bo na tej drodze będzie strzałka  

z numeracją domów do ul. Księdza Jerzego Popiełuszki. Uchwała wchodzi w życie  

z dniem 1 stycznia 2015 roku żeby nie trzeba było wymieniać dokumentów. Na dzień 

dzisiejszy numery domów są przypisane, uzgodnione tabliczki z numeracją domów, 

wybrane tablice z nazwami ulic. Podjętą na poprzedniej sesji uchwałę Nr 

XLIII/313/2014  uchylamy. 

- Radni nie - wnosząc uwag przystąpili do glosowania. „Za” podjęciem uchwały 

głosowało 11 radnych, „przeciw” – 0, wstrzymał się od głosowania – 1 radny. 

Większością głosów Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLIII/319/2014 w sprawie 

nadania nazw ulicom w miejscowości Hucina, Kosowy i Niwiska. 

 

Ad pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XVI/112/2012 

z dnia 30 stycznia 2012 r. 

- Projekt uchwały zreferowała Elżbieta Wróbel. Wiąże się z ustaleniem pensum dla 

dyrektora Szkoły Muzycznej. Jest to nasza jednostka oświatowa i pensum dla 

dyrektora tej szkoły nie podlega pod rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. W paragrafie 1  pkt 8 dla dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Niwiskach dopisano 8 godzin wzorując się na Rozporządzeniu  Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, gdzie  do ilości godzin w szkole muzycznej jest 8 godzin 

tygodniowe pensum dla dyrektora. 

- W dyskusji zabrał głos radny Skiba, który odniósł się do projektu uchwały w sprawie 

pensum. Stwierdził, iż pensum po 16 godzin to jest za dużo dla dyrektorów. Radny 

rozeznawał w Powiecie Kolbuszowskim tą kwestię i w żadnej innej szkole nie ma 

takiego wymiaru jak u nas, jest najwyżej 14 godzin. Aby dyrektor mógł dopilnować 

dobrze dyscypliny, pójść na hospitację do nauczyciela, sprawdzić jak on pracuje, to 

dyrektor musi mieć więcej czasu. Za dwie godziny podczas gdy dyrektorzy nie mają 

sekretarek, muszą prowadzić całą administrację, to radny uważa, że jest to dla nich 

krzywdzące. Ale skoro dyrektorzy się nie upominają i uważają, że dają sobie rady, 

radny nie wnosi o zmianę i poprze przedłożona uchwałę. Kiedyś należy się jednak nad 

tym zastanowić, bo 16 godzin pensum dla dyrektora to dużo. Później się dziwimy, że 

mamy takie efekty (dzieci uciekają, wyniki są niskie), to też jest jednym z powodów 

tego wszystkiego. 

- Do powyższej wypowiedzi ustosunkowała się Elżbieta Wróbel. Na pewno 

utrudnieniem jest w szkole w Trześni czy Przyłęku tam gdzie są dyrektorzy –

nauczyciele wf. Mimo że dyrektor układa plan organizacji szkoły – podział godzin, nie 

da się dać rano lekcji wychowania fizycznego. Muszą pójść przedmioty ścisłe, bo 

umysł ucznia jest wypoczęty. Wiadomo więc, że lekcje wychowania fizycznego są 

później. Dyrektor w szkole jest potrzebny rano, potem musi godziny swoje odrobić i 
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jeszcze całą buchalterię administracyjną. Ale jak szukaliśmy pomysłów i wariantów 

jak przetrwać, podnieśliśmy pensum, wójt gminy stara się to zrewanżować w płacach 

dyrektorom. Ale godziny dyrektor musi odpracować. 

- Radny Pogoda przyznaje rację radnemu Skibie, bo dyrektor może pójść na hospitację 

na lekcje wtedy jak nauczyciel uczy. Nauczyciele uczą – wiadome – tylko z rana, w 

tym czasie dyrektor też uczy. Tak naprawdę kiedy może pójść do tego nauczyciela na 

lekcję?, nie da się. Nauczyciele mają 16/18 czy 17/18, łatwo sobie wyliczyć, ile są 

przy tablicy, wtedy dyrektor może wejść do klasy na hospitację. A co będzie 

hospitował nauczyciela po lekcjach?, rano dyrektor też uczy…. Troszkę się to gryzie, 

uwaga radnego Skiby jest słuszna. 

- Po odczytaniu treści uchwały przystąpiono do głosowania. „Za” podjęciem uchwały 

głosowało 12 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosowania” – 0. Rada 

Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLIII/320/2014 w sprawie zmiany 

uchwały własnej nr XVI/112/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. 

 

Ad pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

Budżetowej Gminy Niwiska na 2014 rok. 

- Projekt uchwały odczytała wójt gminy Elżbieta Wróbel, która jednocześnie 

szczegółowo zreferowała zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów i 

wydatków budżetu gminy. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 2014 

rok o kwotę 123 023,49 zł., z tego dochody bieżące o kwotę 107 843,49 zł., dochody 

majątkowe o kwotę 18 180,00 zł.  

- Dział 756 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 

3 000,00 zł. 

- Dział 758 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego – 32 000,00 zł., (zwiększenie subwencji dla szkoły Podstawowej w 

Kosowach). 

- opłata pogwarancyjna – 5 107,00 zł (na oczyszczalni ścieków), 

- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – 30 742,00 zł., 

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku – 

13 346,49 zł. 

- Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20 648,00 zł., z tego: szkoła podstawowa w 

Niwiskach – 7 141,00 zł., 

- odszkodowanie TUW dla szkoły podstawowej w Hucisku – 12 307,00 zł.,  

- odszkodowanie TUW dla szkoły podstawowej w Siedlance – 1 200,00 zł. 

- Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5 000,00 zł., zwrot PROW 

roku 2014 – umowa z Urzędem Marszałkowskim. 

 

                Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 

185 100,00 zł., z tego wydatki bieżące o kwotę 120 600,00 zł., wydatki majątkowe o 

kwotę 64 500,00 zł. 

- Dział 600 Transport i łączność – remont drogi gminnej Hucisko – Pustki – Leszcze – 

10 000,00 zł. 
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- Dział 801 Oświata i wychowanie – szkoła podstawowa Trześń 36 000,00 zł., szkoła 

podstawowa Niwiska – 69 000,00 zł. (Kwoty te będą po stronie wydatków w innych 

paragrafach klasyfikacji budżetowej). 

- Zakup pierwszego wyposażenia nowobudowanej sali gimnastycznej w szkole 

podstawowej w Siedlance – 33 000,00 zł. 

- Dział 851 zmniejszamy z Izby Wytrzeźwień – 3 000,00 zł., (Urząd Miasta Rzeszów 

nie podpisał porozumienia na Izbę Wytrzeźwień). 

- Dział 900 budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku wzdłuż drogi powiatowej Trześń 

– Zapole 7 500,00 zł.,  

- budowa oświetlenia ulicznego Kosowy – 24 000,00 zł. 

 - Fundusz Sołecki Trześń – 1 900,00 zł., (po zebraniu wiejskim jest inne 

przeznaczenie środków, z remontu szatni sportowej na remont terenu koło szatni 

sportowej). 

            Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 

308 123,49 zł., z tego wydatki bieżące o kwotę 273 723,49 zł., wydatki majątkowe  

o kwotę 34 400,00 zł. 

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wpłaty na rzecz Izb rolniczych – 500,00 zł. 

- Dział 600 Drogi publiczne – remont chodnika w Trześni – 6 500,00 zł. 

- Dział 700 – remont pomieszczeń gospodarczych koło remizy OSP w Kosowach – 

24 000,00 zł. opracowanie dokumentacji projektowej dla istniejących placów zabaw 

znajdujących się na mieniu komunalnym – 6 000,00 zł. 

- Dział 750 Administracja publiczna – usługa dla firmy” „Deloitte” za ściągnięcie 

VAT – 11 344,00 zł.   

Dział 754 Ochotnicze straże pożarne – utwardzenie placu koło remizy OSP w Hucisku 

– 17 500,00 zł. 

- Dział 801 Oświata i wychowanie – doposażenie szkoły podstawowej w Siedlance – 

33 000,00 zł. plus 1 200,00 zł odszkodowanie za ławki. Szkoła Podstawowa w Trześni 

– zmiana paragrafu aby wnioskować do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkoła w 

Niwiskach – zmiana paragrafu pod wniosek do MEN. W szkołach artystycznych jest 

12 500,00 zł., (jest obowiązek odprowadzenia funduszu socjalnego do końca września, 

pieniądze na szkołę muzyczną przyjdą dopiero w listopadzie). 

- Dział 851 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – jest przesunięcie 700,00 zł. oraz 

3 000,00 zł. z Izby Wytrzeźwień. 

- Dział 921 – wykonanie stałej podłogi z zadaszeniem przy budynku remizy OSP w 

Kosowach 5 000,00 zł. (Jest to PROW wnioskowany w tym roku, ale to nie będzie 

wydatek w Kosowach. Będzie przesunięty zarządzeniem do Huciny). 

- Dział 926 – zagospodarowanie terenu za szatnią sportową w Trześni – 1 900,00 zł. 

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 3 126,49 zł. Budowa trybun 

sportowych na boisku sportowym w Hucinie – 23 400,00 zł. 

- Radni – nie wnosząc uwag – jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr XLIV/321/2014  

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na  

2014 rok. 
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Ad pkt 14. Interpelacje i zapytania radnych. 

- Radny Piotr Skiba nawiązując do budżetu, gdzie było uchwalone 7% podwyżki dla 

pracowników zadał pytanie, czy jest to zrealizowane, czy będzie zrealizowane?  

Widzimy, że co raz więcej pracowników jest przyjętych do Urzędu Gminy, a skoro 

była podjęta taka uchwała Rady Gminy, to powinna być zrealizowana. Później przy 

końcu roku wyjdzie tak, że nie ma tych pieniążków, a radni za tym głosowali. Radny 

Róg stawiał taki wniosek, radny Skiba również, wielu radnych poparło uchwałę. 

Sprawa druga – mamy informację odnośnie dróg powiatowych i pytanie, ile Starostwo 

dołożyło do tych dróg. Nasza gmina bardzo dużo dała pieniędzy, bo 5 414,096,00 zł. 

Kolejna sprawa dotyczy artykułów w Korso Kolbuszowskim. Treść interpelacji 
radnego zamieszczona jest poniżej. 
 „ I. W nawiązaniu do serii artykułów w tygodniku pt. Korso Kolbuszowskie, proszę przed 

zatwierdzeniem protokołu z ostatniej sesji o odczytanie protokołu z ostatniej sesji, ze 

szczególnym uwzględnieniem fragmentów debaty, głosów Radnych i głosowania nad uchwałą w 

przedmiocie konsultacji społecznych. Wspomniany Tygodnik opublikował bowiem po sesji 

artykuł, w którym podał nieścisłe informacje nt. głosowania nad wskazaną uchwałą. Nieścisłość 

polegała na tym, że gazeta ukazała bardzo wybiorczy, jednostronny obraz głosowania, przez co 

obraz głosowania nad uchwałą przedstawiony w gazecie nie odpowiadał faktycznemu 

rzeczywistemu przebiegowi głosowania. Wypowiedzi Radnych zostały w artykule skrócone w ten 

sposób, że nie przedstawiały faktycznej treści i sensu wypowiedzi, która zapadła. Szczególnie 

tyczy się to mojej wypowiedzi, którą Red. Sondej skróciła w ten sposób, że rzekomo nie zgadzam 

się na konsultacje, bo „nie" , bo obecny system konsultacji jest dobry. Podczas gdy moja 

wypowiedź była dużo dłuższa i zawierała argumenty, dlaczego nie poprę uchwały. Pominięto w 

artykule wiele faktów, a głównie to, że po Radni dostali uchwałę do głosowania na sesji, a nie 

wcześniej jak przewiduje Statut. Radni zgłaszali to na sesji. Nie jest to pierwszy raz, kiedy Radni 

dostają uchwałę w ostatniej chwili, na sesji, co jest niezgodne z przepisami statutu. Oczywiście, 

w sprawach pilnych, porządkowych- normalne jest, że nie ma czasu na przedkładanie Radnym 

uchwał przed sesją, co jest zrozumiałe. Ale praktyka tej Gminy pokazuje, że w normalnych 

kwestiach, często uchwały- tak jak ta o konsultacjach, jest nam przedkładana dopiero na sesji, 

co nie jest zgodne ze statutem, który winien być przestrzegany. 
 

 

II. 

Ponieważ po ukazaniu się w/w artykułu w Korso- nt. głosowania nad uchwałą w przedmiocie 

konsultacji, Pani Wójt w kolejnym wydaniu Korso- z dnia 6 sierpnia 2014r., miała możliwość w 

odpowiedziach na 5 pytań odnieść się do głosowania, ponownie na tej sesji chcemy zadać Pani 

Wójt 5 pytań w sprawie tego głosowania, tym razem w dyskusji z nami: 

1. Czy Radni mieli czas, ażeby zapoznać się z projektem uchwały w przedmiocie 

konsultacji, ale przed sesją? 

2. Kiedy projekt uchwały został przedstawiony Radnym do zapoznania się z nim? Czy jest 

prawdą, że projekt uchwały był przedstawiony pod opiniowanie na dwóch komisjach: 

Oświaty i Rozwoju? 

3. Dlaczego projektu uchwały o konsultacjach nie było w porządku obrad Sesji i nie 

przedłożono projektu radnym przed sesja, skoro rzekomo już od maja projekt uchwały 

był na komisjach? Czyje jest to zaniedbanie, skoro projekt uchwały sporządził Wójt? 

Skoro od maja, w tym na komisji w czerwcu rzekomo projekt był omawiany, to nie było 

przeszkód, żeby normalnie umieścić go w porządku obrad, tak ażeby radni o tym 

wiedzieli? 

4. czy każdy projekt uchwały zgodnie ze statutem winien posiadać: 
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a) uzasadnienie dla uchwały, 

b) być sprawdzony pod względem prawnym przez radcę Urzędu( tj. zaopiniowany przez 

prawnika- tak, ażeby Radni widzieli, że prawnik sprawdził po względem formalno- prawnym 

uchwałę i pod projektem się podpisał: dla radnych jest to dowód, że prawnik projekt uchwały 

widział i go sprawdził i go akceptuje, przecież po to statut stanowi o opiniowaniu przez 

prawnika, żeby radni widzieli, że pod względem prawnym fachowiec sprawdził już uchwałę)? 
 

Statut stanowi w par. 57 pkt 8, że projekty uchwał są opiniowane co do zgodności z prawem 

przez radcę lub prawnika. Skoro odpowiada Pani w Korso, że nie musi być pieczątki, to w 

jaki sposób Radni mają sprawdzić, że uchwała jest zaopiniowana? I po co niektóre uchwały są z 

pieczątką i podpisem radcy, a inne nie. Wg nas po to jest radca, żeby pod względem formalno- 

prawnym sprawdzał uchwały i „opiniowanie", o jakim mowa w Statucie polega chociażby na 

złożeniu podpisu pod uchwałą przez radcę lub podpisu i pieczęci, można też dodać, ale 

niekoniecznie: sprawdzone pod względem formalno- prawnym, co praktykuje wiele Urzędów. 

Dzięki temu Radny mając tak zaopiniowany projekt, widzi, że „pochylił się" już nad nim 

prawnik, czyli fachowiec. 
 

c) być przedłożony Radnym wraz z materiałami na sesję min. na 7 dni przed Sesją, tak ażeby 

mieli realną możliwość na zapoznanie się z treścią uchwały? 

5. Czy uchwała o konsultacjach spełniała choćby jeden z w/w punktów, jak każdy projekt 

uchwały obowiązkowo ma wyglądać? 

6. Czy zdarzyło się już tak, że uchwały z inicjatywy Wójta były również przedkładane 

Radnym na sesji a nie wcześniej. I nie chodzi tu o uchwały pilne, tylko takie jak uchwała 

w przedmiocie konsultacji, co do której nie ma problemu, ażeby ją wcześniej 

przedstawić radnym do zapoznania się?”. 
 

Inspektor ds. obsługi Rady Małgorzata Łagowska odczytała wycinek protokołu z 

poprzedniej sesji dot. debaty nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych. 

 

- Radny Skiba zaznaczył, iż redaktor naczelny w felietonie pt. „jak głosować, żeby 

było dobrze” skrytykował radnych za głosowanie. Radni dali mu odpowiedź, której 

nie raczył umieścić w Korso. Pan Skiba nie uważa go za uczciwego człowieka, bo jeśli 

on krytykuje i pisze nieprawdziwe rzeczy, to również powinien przyjąć oświadczenie 

radnych i napisać w korso, jak rzeczywiście było. Dlatego radny przeczytał pismo 

skierowane do Janusza Radwańskiego i zwrócił się z prośbą o umieszczenie jego treści 

w protokole, by mieszkańcy wiedzieli, jak faktycznie było. To nie jest tak, że radni 

chcą na złość zrobić Pani Wójt. Wszyscy dobrze wiedzą, że nigdy nie odrzucono 

uchwały, która by dotyczyła rozwoju gminy, budżetu czy inwestycji. Uchwała o 

konsultacjach niczemu nie służyła, dlatego została odrzucona. Poniżej umieszczono 

treść wystąpienia radnych do Redaktora Naczelnego tygodnika Korso Kolbuszowskie.  

 

„Dotyczy: felietonu pt. „ Jak głosować, żeby było dobrze?" Redaktora Naczelnego tygodnika 

Korso Kolbuszowskie , który ukazał się w w/w tygodniku na str. 2 w dniu 16 lipca 2014r. 

W dniu 2 lipca 2014r. w w/w tygodniku został opublikowany artykuł pod tytułem: 

„Mieszkańcy głosu nie mają" autorstwa Agnieszki Sondej. W artykule opisano przebieg głosowania 

Radnych Gminy Niwiska na sesji Rady Gminy w dniu 24 czerwca 2014r., nad uchwałą w przedmiocie 

zasad i sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Niwiska. 
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W felietonie Redaktora Naczelnego z dnia 16 lipca 2014r.( w załączeniu), Redaktor 

opisuje, jak to p. Agnieszce Sondej należy się „nagroda jakaś w postaci uścisku ręki redaktora 

naczelnego albo innego prestiżowego wyróżnienia" za w/w artykuł, oraz za to, że opublikowała, 

jak który Radny głosował, a także wskazuje, że Radnym trzeba wyjaśnić „parę podstawowych 

spraw". Redaktor przestrzega też Radnych, ażeby „głosowali tak, żeby nie mieli się czego 

wstydzić". 

 

Tymczasem, po opublikowaniu w/w felietonu z dnia 16.07.2014r. Pan Redaktor sam 

przyznał, że jednak informacje zawarte w w/w artykule Agnieszki Sondej były nieścisłe i 

zamieścił sprostowanie w/w artykułu Agnieszki Sondej(d: w załączeniu), zgodnie w wnioskiem 

Radnych. 

 

Radni Gminy Niwiska, w nawiązaniu do treści felietonu z dnia 16 lipca 2014. pt. „Jak 

głosować, żeby było dobrze?", wyjaśniają Redaktorowi Naczelnemu „parę podstawowych 

spraw": 

1. Agnieszce Sondej bynajmniej nie należy się nagroda jakaś, bo w/w artykuł zawierał tylko 

fragmentaryczne informacje, przez co przedstawiony opis głosowania nad uchwałą nie 

odpowiadał faktycznemu przebiegowi głosowania. Pani Agnieszka Sondej nie zebrała 

rzetelnie informacji i nie przedstawiła ich rzetelnie. Opublikowane na łamach Korso 

sprostowanie potwierdza, że artykuł autorstwa pani Agnieszki Sondej zawierał nieścisłe 

informacje. 

2. Opublikowane sprostowanie jednoznacznie potwierdza, że Pani Agnieszce Sondej należy 

się, ale lekcja pt. jak zbierać rzetelnie informacje i rzetelnie je opisywać, nad czym pieczę 

winien mieć Redaktor Naczelny. 

3. Oczywiście, że w gazecie można opublikować, który Radny głosował za uchwałą lub przeciw, 

ale musi być to informacja sprawdzona, tymczasem Pani Agnieszka Sondej nie była na sesji i 

nie zapytała się żadnego z radnych wymienionych z imienia i nazwiska, jak głosował, a z 

nagrania sesji nie ma zapisu wideo, na którym widać, jak kto głosował i żadna z obecnych na 

Sesji osób nie nagrywała sesji na wideo/komórkę. Ponadto protokół pisemny i nagranie 

audio(wyłącznie) z sesji zawiera jedynie łączny zapis, ile głosów oddano za, a ile przeciw i nie 

można z niego odczytać nazwisk osób głosujących. Jeśli zatem nawet Agnieszka Sondej 

powzięła informacje od informatora, kto jak głosował( bo niemożliwym jest powzięcie takiej 

informacji z nagrania audio z Sesji), to winna zgodnie z prawem prasowym rzetelnie 

sprawdzić taką informację, pytając Radnych którzy głosowali, w jaki sposób oddali głos, 

czego nie zrobiła. Nie ma obecnie żadnego dowodu, że faktycznie głosy oddane przez 

Radnych były oddane w sposób jaki opisała Agnieszka Sondej. Takim dowodem byłoby 

tylko nagranie wideo, chyba, że pani Agnieszka byłaby na sesji naocznym świadkiem 

głosowania, co nie miało miejsca. Stąd, jeśli miała tylko ustną informację od świadka 

głosowania, winna ją sprawdzić rzetelnie zanim opublikuje artykuł, czego zaniechała. 

Ponadto, Agnieszka Sondej nie zamieściła nazwisk radnych, którzy głosowali za uchwałą, 

tak ażeby umożliwić czytelnikom zapoznanie się z treścią ich głosowania. Dlaczego???, skoro 

jak wskazuje Pan Redaktor, Pani Agnieszka po to napisała który Radnych jak głosował, 

ażeby mieszkańcy wiedzieli „ jak się sprawują ci, którzy zostali przez niech wynajęci". 

4. Radni nie są w demokratycznym państwie prawa związani mandatem udzielonym im przez 

wyborców, skąd zatem Redaktor pisze, że cyt. „radni zostali wynajęci" przez wyborców. Jest to 

duże uproszczenie. Radni przecież głosują zgodnie ze swoją wiedzą, poglądem i własnym 

sumieniem. 

5. Jeśli Redaktor po otrzymaniu telefonu z krytycznymi uwagami nt. artykułu Agnieszki Sondej, 

publikuje felieton, w którym pisze, cyt. że Radnym trzeba „parę spraw wyjaśnić" i że p. Agnieszka 

Sondej zasługuje na nagrodę( pomimo, że jej artykuł został później sprostowany) i że Radni winni 
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głosować tak, żeby nie mieli się czego wstydzić, tzn. że Redaktor nie respektuje prawa do krytyki, 

którą ma każdy z nas i że w ocenie Redaktora nie można skrytykować żadnego z artykułu 

ukazanego w Korso, gdyż po krytyce ukaże się riposta Redaktora Naczelnego wyjaśniająca 

Radnym „podstawowe sprawy", tak jakby Radni nie mieli o niczym pojęcia i nie mogli 

skomentować krytycznie żadnego z artykułów Redaktora. 

6. Radni Gminy Niwiska nie wstydzą się, jak głosują, ale informacje wskazane w tygodniku 

mają być rzetelne, zweryfikowane przed publikacją i opublikowane nie w sposób 

fragmentaryczny, który ukazuje tylko część stanu faktycznego, a w sposób całościowy, tak 

ażeby czytelnik faktycznie dowiedział się o tym, co miało miejsce, a nie tylko o tym, co autor 

artykułu chce przekazać. Jeśli Pani Agnieszka Sondej będzie rzetelnie pisać artykuły, to może 

faktycznie zasłuży na uścisk ręki Redaktora Naczelnego. 

Proste? Proste. 
 

Wyrażamy zgodę na opublikowanie w/w oświadczenia w tygodniku Korso Kolbuszowskie, ale jeśli 

zostanie opublikowane w całości jak w treści powyżej, bez dokonania żadnych zmian i skróceń. Nie 

wyrażamy zgody na częściową publikację w/w oświadczenia ani na publikację z dokonaniem zmian 

czy skrótów.” 

 

- Radny Skiba podkreślił, iż do dnia dzisiejszego to oświadczenie się nie ukazało. 

„Pan redaktor nie powinien się wstydzić, skoro tak ładnie napisał, skrytykował nas, 

pouczył nas, to się nie powinien tego wstydzić. Dlatego mówię o tym, żeby 

społeczeństwo wiedziało, nie wprowadzać społeczeństwo w błąd, że radni są 

wszystkiemu winni, a redakcja korso jest cacy. To nie jest tak, my mamy prawo 

krytykować jak jesteśmy na sesji, wójt ma prawo się odnosić do tego. Przede 

wszystkim nie robimy pani wójt na złość, od dwóch lat nie odrzuciliśmy ani jednej 

uchwały, która by dotyczyła spraw rozwojowych gminy czy budżetu. Głosowaliśmy 

„za”, niejednokrotnie żeśmy ją wspierali, popierali, tu zrobiono problem z niczego. 

Jest to bardzo przykre i bardzo niemiłe, nie wiem, kto był tym informatorem, 

najprawdobobniej pani wójt  była tym informatorem, kto jak głosował. Nigdy nie 

widziałem tak w sejmiku czy gdziekolwiek, żeby wymieniano nazwiska, kto jak 

głosował.  Można wymieniać – ja jestem osobą publiczną i  się tego nie wstydzę, tylko 

niech to będzie zgodnie z prawdą. Jeśli będzie umieszczona całość, ja nie mam nic 

przeciwko temu.  Jeśli my mamy współpracować z panią wójt, my jesteśmy organem 

uchwałodawczym, pani wójt jest wykonawczym, ta współpraca powinna być.  

Nawet o tym budżecie obywatelskim jakoś pani nam nigdy nie powiedziała wcześniej, 

że pani chce coś takie go zrobić, w ostatniej chwili nam pani powiedziała. A ja się 

pytam pani wójt, przecież fundusz sołecki, który pani nam zabierała przez 4 lata 

niezgodnie z prawem, to nie jest budżet obywatelski?! Tam się dzieją właśnie dobre 

rzeczy, bo się spotykają mieszkańcy, ustalają… Dzisiaj gdyby pani nam dołożyła do 

tego budżetu po 50% to miała by piękny budżet obywatelski. Każda miejscowość bez 

głosowania, bez biurokracji, bez niczego podzieliła by sobie te pieniądze na swoje 

potrzeby, byliby zadowoleni wszyscy mieszkańcy i pani też, byśmy panią wspierali. 

Cokolwiek by się zrobiło w danej miejscowości , to tam zostanie i wszyscy 

mieszkańcy by się cieszyli. Jest nieprawdą, że my nie chcemy konsultować. 

Konsultujemy, na każdym zebraniu każdy zabiera głos, opiniuje źle czy dobrze, ale 

każdy coś ma do powiedzenia. To jest bardzo dobre. My nie twierdzimy, że nie 
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potrzebna jest taka uchwała, jest potrzebna, ale ma być tak zrobiona, żeby była dobra 

dla wszystkich. Rada ustala pewne zasady, żebyśmy mogli z tego korzystać. Ja mam 

takie uchwały i pani na pewno też je ma, w internecie są przeróżne uchwały odnośnie 

konsultacji. Gdyby pani wcześniej powiedziała, że coś takiego chce zrobić, byśmy 

podyskutowali na ten temat i nie wiadomo, jakby to było. A tu robi się niespodziankę, 

a później się nas krytykuje, że my jesteśmy przeciwko pani wójt. To jest absolutnie 

nieprawdą, nigdy nie miałem żadnej złośliwości w stosunku do pani, jeśli pani coś 

dobrze robiła to będę chwalił panią, a jak będzie coś źle to ja mam prawo krytykować. 

I nigdy nie będę głosował tak, jak mi ktoś będzie dyktował tylko będę głosował tak, 

jak ja uważam, jak mi sumienie podyktuje i jak będę miał wiedzę. Zanim podejmę 

decyzję to sprawdzam najpierw pod względem prawnym, pytam się, czy to jest 

dobrze. My po to jesteśmy, a przede wszystkim uważam, że urzędnicy, pani wójt i 

wszyscy którzy przygotowują uchwały powinni się starać to robić zgodnie z prawem. 

My nie musimy znać prawa, ale wy jesteście na bieżąco i znacie prawo. Jest Statut 

Gminy, ustawy, uchwały, macie radcę prawnego, nie ma problemu żeby przygotować 

dobrze uchwały i na czas skonsultować. Ostatnia sesja była w marcu, później była w 

czerwcu, było dwa miesiące czasu na przygotowanie uchwały, można było ją 

dopracować, a nie w ostatniej chwili nam  podrzucać komuś jak kukułka jajko. My nie 

mamy żadnej złośliwości ale sobie też nie pozwolimy na to, że będzie tak jak jest, że 

później będą się wszyscy z nas śmiali i mówili, co to za radni, tylko rączki podnoszą 

do góry, co pani wójt chce to wszystko robią. To nie na tym rzecz polega, jeśli coś jest 

dobrze na pewno będziemy popierać i nigdy nie będziemy szkodzić. Ale to sobie nie 

pozwolimy, żeby ktoś nas w ten sposób opisywał w Korso. Cięgle redakcja, która 

obecnie jest  ma pretensje do radnych i wychwala tylko panią wójt. Kiedy potrzeba 

wychwalić to jak najbardziej – niech pani chwali co jest dobre, ale co jest złe też 

trzeba napisać. A nie tylko nas widzieć, że my jesteśmy wrogiem pani wójt, bo to jest 

nieprawdą. Każdy radny stara się i chce, żeby było dobrze dla gminy, cokolwiek by się 

nie zrobiło, nawet mostek w danej wsi, to on zostanie i będzie służył mieszkańcom.” 

 

- Przewodniczący Rady zapoznał z treścią pisma Wojewody Podkarpackiego dot. 

wszczęcia postępowania zmierzającego do stwierdzenia nieważności Zarządzenia 

Wójta Gminy z dnia 10 lipca 2014 r. Nr 48/2014 w sprawie przeprowadzenia  

konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 rok. 

- Radny Zygmunt nawiązując do wypowiedzi Pani dyrektor o potrzebie pomalowania 

drewnianej podbitki dachowej proponuje, aby na drzewo położyć podbitkę z blachy 

nisko trapezowej, będzie to trwałe, estetyczne i koszty niewiele większe. 

- Radny Robert Róg nawiązując do zaistniałej sytuacji, której wszyscy są świadkami 

ile złości i ile nieprzyjemności potrafi zrobić byle jaka prasa poprzez nierzetelność 

nieodpowiedzialność w przekonaniu radnego głowy, która zatwierdza to, co idzie do 

wydruku. Ukazał się nawet artykuł redaktora naczelnego, który do tych czytelników, 

którzy są wiernymi odbiorcami tej prasy bardzo dobrze trafił. Artykuł pisze o tym, że 

redaktor wybiera to, co najważniejsze i to pisze. Radny apeluje do wszystkich, którzy 

się znajdują na sali, że nie warto kupować tego tygodnika bo jest porównywalny z 
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ulotkami, które są podkładane pod wycieraczkę pod Kościołem, pod sklepem bądź 

zajmują miejsce na tablicach ogłoszeń, ze stekiem buhomazów. Lepiej sięgnąć do 

internetu, być może dojdzie do tego, że będzie na żywo transmisja z sesji, 

interaktywnie na stronie będzie można obejrzeć obrady, każdy zobaczy stan faktyczny.  

- Pani Wójt zaznaczyła, iż nie jest problemem jak zrobić podbitkę na szkole, 

problemem jest brak pieniędzy. Najpierw trzeba znaleźć środki finansowe, żeby  

w ogóle do tego przystąpić. Potrzeba minimum 12 tys. zł., bo obiekt jest bardzo duży, 

dach jest mocno wysunięty. 

Na interpelacje odpiszę zgodnie ze statutem – odpowiedziała Elżbieta Wróbel. 

- Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych, zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego należy  złożyć  

wypełnione i podpisane 2 egzemplarze wg stanu na dzień ich złożenia w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2014 r. PIT nie załączamy bo ich nie 

mamy. 

- W uzupełnieniu wójt gminy dodała, iż 21 września to jest niedziela, może trzeba 

złożyć 19 jeżeli stan majątkowy nie ulegnie zmianie. Na pewno większość złoży 22. 

Wyraźnie tego ustawa nie mówi, już są interpretacje w internecie, czy to ma być 

piątek, czy poniedziałek. 

 

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, nie było więcej pytań, na tym 

zakończono obrady XLIV sesji VI kadencji Rady Gminy Niwiska. 

 

 

 

Protokołowała: 

 

 

 


