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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r. 

 

W sesji uczestniczyło 15 radnych. 

Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniach 1 i 4 grudnia 2014 r. 

3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych  w 

okresie międzysesyjnym. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z 

wykonania uchwał Rady Gminy. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej 

Gminy Niwiska na 2014 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 

wykraczającego poza rok budżetowy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie 

Gminy Niwiska nie wygasających z upływem roku budżetowego 2014 i 

określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/319/2014 rady Gminy 

Niwiska z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie nadania nazw ulicom w 

miejscowości Hucina, Kosowy i Niwiska. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Niwiska na 

2015 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Niwiska. 

11. Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Niwiska. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

      Ok. godz. 11
00 

-  spotkanie międzyświąteczne. 

 

                       Obradom przewodniczył przewodniczący rady Roberty Róg. 

Przewodniczący Rady zakomunikował, iż w dniu dzisiejszym otrzymał autopoprawki 

do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej. Te 

autopoprawki zostały dostarczone radnym przed sesją z uwagi na to, że jest koniec 

roku i wynikły sprawy, które omówi pani wójt, bo w chwili obecnej ich nie znamy.   

Jest wiadomo, że chodzi o trybunę w Hucinie i prawdopodobnie oszczędności 

wynikające z zawartych umów. Kwestie te zostaną omówione przez panią wójt przy 

referowaniu projektu uchwały.  
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                   Ad pkt 1. Do zaproponowanego porządku obrad radni nie wnosili żadnych 

uwag, został przyjęty jednogłośnie. 

                   Ad pkt 2. Do przedłożonych protokołów z sesji odbytych w dnia 1 i 4 

grudnia 2014 r. nie wnoszono żadnych uwag, Rada Gminy jednogłośnie przyjęła w/w 

protokoły. 

                   Ad pkt 3. Przewodniczący Rady w informacji o działaniach w okresie 

międzysesyjnym omówił tematy, które były podejmowane. W tym okresie zwrócił się 

z prośbą do pani wójt o zakup podstawowych materiałów dla wszystkich radnych, tj 

teczki z klipem na wpięcie notatnika, urządzenia piszącego, udostępnienia 

pomieszczenia dla potrzeb przewodniczącego rady oraz dla potrzeb mieszkańców, 

którzy chcieliby skorzystać z kontaktu z przewodniczącym podczas pełnionych 

dyżurów w każdą środę w godz. 14
30

 do 15
30

 . Przewodniczący uzyskał dostęp do 

komputera, czyni starania o dostęp do elektronicznej informacji prawnej 

funkcjonującej w gminie, żeby móc popracować nad tematami związanymi z gminą. 

Otrzymał – na jego prośbę pocztę elektroniczną z własnym mailem, wystąpił  

o udostępnienie materiałów dotyczących organizacji gminy, obiegu dokumentów – 

czyli podstawowych aktów regulujących kwestie funkcjonowania gminy, zwłaszcza 

jego zainteresowanie dotyczy procedury funkcjonowania dokumentów pomiędzy 

Urzędem Gminy a biurem obsługi rady i przewodniczącego. 

Na ręce przewodniczącego wpłynęło pismo od grona pedagogicznego Gimnazjum 

Publicznego w sprawie zakupu 4 komputerów, z którego treścią zapoznano radnych. 

Pan Róg przekazał powyższą prośbę przewodniczącemu Komisji Rozwoju 

Stanisławowi Rzeszutkowi jak również wystąpił z wnioskiem na posiedzeniu tej 

komisji, aby w budżecie przeznaczyć kwotę 10 000 zł na zakup tych komputerów.  

Również przewodniczący rady wystąpił do radcy prawnego obsługującego Gminę 

Niwiska o interpretacją art. 28 pkt 2  zapisu Statutu Gminy, a jednocześnie określenie, 

czy radca prawny ma obowiązek uczestniczyć w obradach sesji czy też takiego 

obowiązku ma, jak również kwestie opiniowania projektów uchwał, (kwestie te 

rodziły problemy w latach poprzednich jak też obecnie). Przewodniczący Robert Róg 

odczytał treść pisma radcy prawnego Mariusza Natońskiego, którego kserokopia 

stanowi załącznik do protokołu. „Jednoznacznie pan radca prawny nam odpowiedział 

na dzień dzisiejszy, że na sesjach udział brać powinien – w myśl statutu, jak również 

wszystkie dokumenty trafiające do państwa radnych, w tym uchwały budżetowe i 

zmiany do tych uchwał  mają być zaopiniowane” – zaznaczył pan przewodniczący. 

Pan Robert Róg uważa, ze dobrze by było na przyszłość wprowadzić taki zapis, że 

uchwały radca sprawdził pod kątem formalno – prawnym i że nie budzą wątpliwości. 

Jest to kwestia do wdrożenia na przyszłość. Opinia radcy prawnego może być 

załączona w formie pisemnej do projektu uchwały, może ją wysłać mailem, 

możliwości są bardzo różne. „Kwestia ważniejsza dla mnie to jest to, żeby radca 

prawny starał się - próbował wyrazić jakąkolwiek chęć do współpracy ze mną, 

również z radnymi, bo wątpliwości się zawsze pojawiają. Są kwestie, które należałoby 

z tym radcą prawnym rozstrzygać, a nie dochodzić gdzieś każdy na własną rękę. Z 

takim zamiarem ja się unoszę, żeby ta możliwość w najbliższej przyszłości była 

zapisana w umowie z radcą prawnym tym czy innym i żeby ten radca prawny był 

dostępny dla nas jak i Urzędu Gminy” -powiedział pan Robert Róg. Następnie 
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nawiązując do sygnałów, które pojawiają się w gminie o udostępnianie numerów 

telefonów do przewodniczącego rady jak też państwa radnych wyraził przekonanie, ze 

to jest w gestii każdego z radnych, czy ten telefon należy udostępnić, czy nie. Każdy 

posiada swój prywatny telefon, nie jesteśmy wyposażeni w telefony komórkowe na 

potrzeby sprawowania tej funkcji i nie ma takiej potrzeby, niemniej jednak 

przygotowane zostały stosowne oświadczenia dla radnych, które należy wypełnić, 

zawierające pytanie, czy wyrażają radni zgodę na udostępnienie numeru telefonu w 

zakresie spraw dotyczących gminy, czy nie. 

                    Ad pkt 4. Wójt gminy pani Wróbel złożyła informację o realizacji zadań 

w okresie międzysesyjnym od nowej kadencji tj. od 1 grudnia 2014 r. do dnia 23 

grudnia 2014 r. 

/Informacja stanowi załącznik do protokołu/. Dodatkowo poinformowała, iż podwyżki 

w m – cu grudniu zostały przyznane, pula środków która została uruchomiona na 

podwyżki tj. w granicach 10% funduszu płac, średnia płaca na dzień dzisiejszy w 

Urzędzie Gminy z wyłączeniem poborów wójta jest w granicach 3 000,00 zł brutto. 

- W kwestii złożonej informacji nikt nie zabierał głosu. 

                   Ad pkt 5. Projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki zreferowała 

wójt gminy Elżbieta Wróbel. 

/Powyższy projekt stanowi załącznik do protokołu/. 

- Radni nie podejmowali dyskusji, Uchwała Nr III/17/2014 w sprawie 

wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Niwiska na 2014 rok została 

podjęta jednogłośnie. 

                   Ad pkt 6. Uchwała dotyczy zakupu samochodu – busa w ramach 

programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Gmina 

bez barier komunikacyjnych, gdzie dofinansowanie PFRON wyniesie 174 779,95 zł. -  

informuje pani wójt. Ta kwota nie jest procentowo uzależniona od wartości 

samochodu i ona nie ulegnie zmianie. Zakup jest do 31 maja 2015 roku, aby móc 

podpisać umowę z powiatem kolbuszowskim, musi być uchwała w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2014. 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała Nr III/18/2014 została 

podjęta jednogłośnie. 

                  Ad pkt 7. Projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki  omówiła 

Elżbieta Wróbel. Ponieważ z wykonawcami są zawarte umowy i jest to wydatek roku 

2014, to specyfika niektórych zadań jest taka, że nie kończą się w roku 2014, ich 

realizacja obejmuje dłuższy okres. Odczytała nazwy zadań zawartych w załączniku do 

uchwały, kwoty oraz  terminy ich realizacji. 

- Do projektu uchwały nie zgłaszano żadnych uwag, Rada Gminy jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr III/19/2014 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w 

budżecie Gminy Niwiska nie wygasających z upływem roku budżetowego 2014 i 

określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków. 

                 Ad pkt 8. Wyjaśnień związanych ze zmianą podjętej w dniu 20 sierpnia 

2014 r. uchwały w sprawie nadania nazw ulicom udzieliła wójt gminy. 
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Dotyczy ulicy terytorialnie położonej w Kosowach, biegnącej koło pana Urbana, gdzie 

dalszy ciąg od pana Żelaza jest ulica Akacjowa. Dwie rodziny chociaż zameldowane 

są w Hucinie, to terytorialnie ich posesje  położone w Kosowach. Od mieszkańców 

wypłynął wniosek, że chcą mieszkać przy ul. Akacjowej. Ponieważ uchwała wejdzie 

w życie po upływie 14 dni od dat jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, jeszcze przez miesiąc będą zameldowani przy ul. Św. 

Jana Pawła II, później nastąpi zmiana. 

- Radny Chlebowski dodał, iż zmiana dotyczy fragmentu drogi ok. 200 m. Akacjowa 

będzie miała początek przed państwem Urbanów, biegnie aż do drogi gminnej koło 

przepompowni k. pani Komanieckiej. Będzie to jeden ciąg ulicy akacjowej , jak gdyby 

w dwóch miejscowościach. Jedna z rodzin ma około 120 m dojazdu do ulicy Jana 

Pawła II, dlatego wniosek mieszkańców jest zasadny. 

- Radny Skiba popiera wniosek, skoro ludzie tak chcą, trzeba wyjść im naprzeciw. 

Stwierdził, że z tymi ulicami jest zamieszanie, już na trzeciej sesji uchwałę 

zmieniamy. 

- Radny Rzemień z Kosów również zaznaczył, iż z tymi ulicami jest kolosalne 

zamieszanie. Od dawna był za tym, by przy okazji zmiany numeracji wyprostować 

sprawę granic wsi Kosowy. Kilkakrotnie na zebraniach było proponowane, aby albo 

przesunąć granicę Huciny poza domy, albo niech będą te domy w Kosowach. Zostało 

to zlekceważone przez gminę. Dzisiaj w Hucinie stoi tablica „ul Jana Pawła II 

Kosowy”. Mieszkaniec Huciny pan Urban ma pretensje, jakim prawem pisze Kosowy! 

Nie wiadomo,  jak teraz będzie, zastanawia się radny Rzemień,  bo jest to terytorium 

Kosów, mieszkańcy są Kosów, zameldowani w Hucinie. Czy na na tablicach z 

nazwami ulic będzie Hucina czy Kosowy? Czy na ulicy Akacjowej będzie numeracja 

Kosów, czy Huciny? 

- Radny ma rację, przyznała pani Wróbel, ale wyprostowanie sołectwa to jest zmiana 

terytorialna, to nie jest decyzja ani wójta ani rady. Trzeba o to wystąpić, a decyzja 

ministra ma być poparta opinią wojewody. Decyzja dwóch sołectw musi być poparta 

zgodą rady. 

 - Przewodniczący rady zasygnalizował, iż wystąpi pisemnie do wojewody o opisanie 

proceduralnie tej kwestii związanej  z adresami. Temat jest dość mocno złożony i 

problematyczny, mamy terytorium administracyjne m – ci Kosowy z adresami Huciny. 

Są to zaszłości spod bardzo wielu lat, dzisiaj trzeba będzie się pochylić nad tym, żeby 

tę kwestię wyprostować, dużo tu będą mieli do powiedzenia mieszkańcy Kosów. 

Wracając do projektu uchwały uznał, że potrzeba tamtego lokalnego społeczeństwa 

jest jak najbardziej zasadna. 

- Radny Bryk przypomniał, iż argumentem który padał m.in. ze strony pani wójt było, 

iż będzie zniesiony obowiązek meldunkowy. Z tego co się słyszy – powołany przez 

ministra spraw wewnętrznych rządowy zespół zalecił ministrowi nie znoszenie 

obowiązku meldunkowego. „Czy będzie to miało pani zdaniem jakiś wpływ na koszty, 

które będą mieszkańcy ponosić? – zadał pytanie wójtowi gminy. To jest też ważne w 

kontekście tego, co podnosił radny Rzemień, ponieważ – być może – w związku z 

tymi meldunkami znów jakieś tam perturbacje będą. 



5 

 

- Wójt gminy Elżbieta wróbel odpowiedziała, że to pytanie należy skierować do rządu 

polskiego. Obowiązek meldunkowy zgodnie z ustawą z 2013 roku jest zniesiony od  

1 stycznia 2016 r. Natomiast od 1 stycznia 2015 w zmienionej ustawie o dowodach 

osobistych wyrzucono niektóre pozycje, które zapisywało się wcześniej: adres 

zamieszkania, kolor oczu, wzrost, znaki szczególne. Na dzień dzisiejszy my nie 

wiemy, w jakim kierunku idą prace i czego będą dotyczyć. Wiemy jedynie, że  

przesunięto coś od 1 marca, ale w przepisach nie mamy, co przesunięto. Słusznie radni 

zauważyli, że któryś raz dyskutujemy nad uchwałą, bo nazwy ulic miały być 

wprowadzone od 1 sierpnia, podjęliśmy jednak uchwałę od 1 stycznia,  by ludzie nie 

musieli wymieniać dokumentów. Tak było w przepisach do dnia dzisiejszego, jak 

będzie dalej – my tego nie wiemy. Dlatego dyskutowaliśmy nad uchwałą, żeby pójść 

przeciw ludziom, żeby kosztów nie ponosili. Ale czy nie będą ponosić – ja tego nie 

wiem – powiedziała pani Wróbel. Wymiana dowodów na pewno jest za darmo. 

- Wobec wyczerpania listy dyskutantów, odczytano projekt uchwały Nr III/20/2014 w 

sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/319/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 20 

sierpnia 2014 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Hucina, 

Kosowy i Niwiska, po czym przystąpiono do głosowania. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie. 

                 Przewodniczący rady ogłosił 10 min przerwę, po czym obrady wznowiono. 

                Ad pkt 9. Do projektu planu pracy Rady Gminy Niwiska na 2015 rok, jaki 

otrzymali radni w dokumentach sesyjnych radny Robert Róg proponuje dopisanie w 

pkt 3 sesji grudniowej „uchwalenie budżetu gminy na 2016 rok”. Innych propozycji 

nie zgłoszono, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/21/2014 w sprawie 

planu pracy Rady Gminy Niwiska na 2015 rok. 

               Ad pkt 10. Do projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej również nie było 

uwag, nie zgłoszono też nowych propozycji zadań. „Za” przyjęciem Uchwały Nr 

III/22/2014 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej głosowało 11 radnych, 

„przeciw” – 0, „wstrzymały się od głosowania” – 4 osoby. Uchwała została podjęta. 

              Ad pkt 11. Przewodniczący komisji Rady Gminy Niwiska omówili zadania, 

jakie ujęte zostały w planach pracy. /Plany pracy komisji stanowią załączniki do 

protokołu/. 

- Przewodniczący rady zaznaczył, iż plany te mogą być modyfikowane w miarę 

potrzeb, bo są one przyjmowane w formie informacji, a nie uchwałą. 

              Ad pkt 12. W punkcie interpelacje i zapytania radnych nikt nie zabierał 

głosu. 

              Ad pkt 13. Sprawy różne i wolne wnioski. 

- Radny Skiba zadał pytanie dotyczące odśnieżania dróg. Jak ta sprawa wygląda? 

- Do powyższego odniosła się pani wójt. Umowy zostały zawarte z usługodawcami na 

utrzymanie zimowe, nie było zapytania o cenę. Umowy zawarto po stawce roku 

poprzedniego, gdzie robiliśmy zapytanie ofertowe. „Rolmasz” obsługiwał będzie teren 

Zapola, Huciska i Leszcz, ZUK-  teren Niwisk i Trześni, natomiast Chmielowiec 
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Robert – Siedlankę, Kosowy, Przyłęk i Hucinę. Piaskowanie na terenie całej gminy – 

ZUK. 

- Radny Chlebowski nawiązując do wniosku Gimnazjum Publicznego w Niwiskach o 

dofinansowanie zakupu 4 komputerów powiedział, iż dobry gospodarz to tak robi, że 

jak kupuje sobie dobry samochód, to firanki na oknie zostawia stare. Słyszymy i 

widzimy, że zaoszczędzono na wykonawstwie docieplenia kominków parę tysięcy, 

pani dyrektor nie wysuwa propozycji, żeby za tą sumę kupić komputery, a kupuje się 

firanki. Pan przewodniczący wskazał może za słuszne wyasygnowanie tej kwoty, tylko 

z jakich środków, komu zabrać te 10 tys. zł? Radny uważa, że do biblioteki pasuje 

zakupić komputer, ale jeżeli chodzi o gabinet  nauczycielski – nauczyciele w ciągu 

lekcji mają pracować, a nie siedzieć na komputerze. Radny ma dylemat, bo są 

oszczędności, wydajemy na firanki, a o komputer zwracamy się do rady gminy. 

- Do powyższego ustosunkował się przewodniczący rady. Autopoprawkę do uchwały 

otrzymaliśmy dzisiaj, nikt wcześniej się z nią nie zapoznał. Z tej autopoprawki wynika 

oszczędność i dzisiaj radni powzięli tą informację. 

- Sprawa druga – to co przewodniczący rady przedstawił na wstępie  - to było jego 

sprawozdanie, do którego obliguje go statut z działań podjętych przez 

przewodniczącego w okresie  międzysesyjnym. Taką sprawą było pismo skierowane 

do przewodniczącego rady od grona pedagogicznego. Dzisiaj nie jesteśmy tu 

zgromadzeni żeby rozmawiać o tym, komu dać, ile, i skąd wziąć. Nad tym pracowała 

ostatnio komisja, będziemy jeszcze wspólnie o tym rozmawiać. 

- Wójt gminy Elżbieta Wróbel uważa, że nie ma dzisiaj działania szefów jednostek. 

„Wzięliśmy 10 komputerów dla szkoły, a mogło być drugie 10 wzięte w środkach 

unijnych. Nikt tego nie wnioskował, nie było potrzeby. Dzisiaj potrzeba wyszła przy 

wyborach. Teraz komputery z Zapola dała nam OSP Niwiska, były tam 5 lat ale nie są 

używane. Wyczyścimy je i na świetlice uczniom przeznaczymy. Nie mówię, że nie 

jest potrzebny 1 czy 2 nowe komputery, temat do przyszłego budżetu 2015”. 

- Zdaniem Radnego Roga do rozstrzygnięcia jest sprawa, czy dałoby się z tych 

dofinansowywanych komputerów korzystać Gimnazjum Publicznemu w Niwiskach. 

Wszyscy ci, co otrzymali komputery z unijnych środków wiedzą, że są ściśle 

zabezpieczone z ustalonymi oprogramowaniami, które tam się znajdują i tam się nie 

da nic więcej zrobić. Nie wiemy, czy te środki unijne umożliwiały wgranie 

oprogramowania dla potrzeb biblioteki, jest to kwestia do rozstrzygnięcia, bo trudno 

dzisiaj kogokolwiek obarczać tym czy przespał okazję, czy nie. Trzeba to ustalić do 

końca – jeżeli tak – to należy na to zwrócić uwagę. Przewodniczący zapewnił, że w 

związku z tym pismem odpowiedzi udzieli państwu, którzy się z tą prośbą zwrócili, 

ale jak pozna wszystkie możliwości i fakty w tym zakresie.   

                W części uroczystej, która odbyła się o godz. 11
00

 wzięli udział: radni, poseł 

na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, starosta kolbuszowski Józef Kardyś, wójt gminy 

Elżbieta Wróbel, radny Powiatu Kolbuszowskiego Józef Prymon, sołtysi wsi, 

kierownicy jednostek organizacyjnych, instytucji oraz prezesi stowarzyszeń 

działających na terenie  Gminy Niwiska. 

                Pod przewodnictwem pani dyrektor Szkoły Muzycznej Aleksandry Klupś 

wystąpiła z wiązanką kolęd -  orkiestra dęta w składzie: Konrad Wiech – klarnet, 

Michał Jakubus – saksofon, Kamil Pezda – waltornia, Paweł Wilk – saksofon  
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- Następnie Przewodniczący Rady Gminy złożył najserdeczniejsze życzenia 

wszystkim radnym, zaproszonym gościom, pracownikom gminy, dyrektorom szkół 

podstawowych, prezesom stowarzyszeń jak również sołtysom.  

- Zabierając głos poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec podzielił się pewnymi 

spostrzeżeniami jeśli chodzi o mijającą kadencję Rady Gminy w Niwiskach. 

Podkreślił, iż poprzednia kadencja przebiegła bardzo sprawnie z wieloma 

inwestycjami w naszej gminie. Perspektywa finansowa 2014 – 2020 niesie kolejne 

wyzwania i to radni zdecydują, jak będą zagospodarowane środki finansowe w 

bieżącej jak też kolejnej kadencji. Środków finansowych będzie dużo, ale będą 

trudniejsze do zdobycia, jak do tej pory. Będą to środki dla przedsiębiorców na 

nowoczesne technologie, a praktycznie wcale ich nie będzie na drogi. Będą środki 

przeznaczone dla 11 najbiedniejszych powiatów w naszym województwie, w których  

jest powiat kolbuszowski, będzie tam w konkursach około 320 mln zł. Zwrócił się z 

prośbą o wytężoną pracę, o dobre wnioski. Następnie u progu 2015 roku na ręce pana 

przewodniczącego, wysokiej rady, pani wójt złożył najserdeczniejsze życzenia dla 

wszystkich mieszkańców gminy. 

- Starosta kolbuszowski Józef Kardyś dziękuje samorządowi gminy Niwiska za to, że 

rozumnie podejmuje decyzje, za współpracę z powiatem kolbuszowskim. Wspomniał 

o podjętej decyzji przez Radę Gminy Niwiska, dzięki której będzie realizowana 

schetynówka. Wymienił nowe  zadania, jakie napływają do powiatu bez pieniędzy, 

toteż jako starosta ubiega się o zmianę ustroju samorządu powiatowego. Wskazał na 

ilość dróg powiatowych, których jest 323 km, a w budżecie 600 tys. zł., to jest na 1,5 

km drogi. Dlatego należy zauważyć, że wszystkie pieniądze na budowę dróg muszą 

być pozyskane, a do tych środków musi być wkład własny. Dlatego chwała 

samorządom, w tym też Gminie Niwiska. Na samorządzie powiatowym spoczywa 

służba zdrowia, w szpitalu powiatowym zatrudnionych jest 650 ludzi. Powiat utrzymał 

służbę społeczną publiczną i złożono ofertę pani wojewodzinie, że na okres strajku 

szpital przejmie pacjentów nawet z Rzeszowa. Bezpieczna służba publiczna to potężny 

wysiłek samorządu powiatowego, bez wkładu samorządu szpital by nie istniał. Drugim 

zadaniem – to oświata ponadgimnazjalna. Powiat ma 3 szkoły i pozyskuje ok 50% 

młodzieży ze szkół gimnazjalnych. Przez ostatnie lata zainwestowano w szkolnictwo 

prawie 20 mln zł., są pięknie wyposażone szkoły, gdzie można pobierać naukę oraz 

dobra kadra. Przed samorządem powiatowym stoi wyzwanie, ponieważ jest tendencja 

zniżkowa młodzieży, a szkoły muszą być utrzymane. Starosta kolbuszowski dziękuje 

pani wójt oraz samorządowi gminnemu za to wszystko, cośmy wspólnie zrobili. 

Przyznał, że jest to wielki wysiłek udzielać pomocy finansowej dla powiatu. 

Kończąc złożył życzenia dla całej społeczności Gminy Niwiska, oraz dla samorządu 

gminnego. 

- Wójt gminy Elżbieta Wróbel dziękuje panu posłowi za  wszelką pomoc dla Gminy 

Niwiska, panu staroście za współpracę dla dobra gminy oraz mieszkańców. 

Podkreśliła, iż w swoich działaniach zawsze miała na uwadze mieszkańca, żebyśmy 

pozyskiwali jak największe środki oraz dąży do tego, żebyśmy mieli wspólne pomysły 

i ściągnęli jak najwięcej środków z projektów czy programów. Podkreśliła, iż w 

Gminie Niwiska jest bardzo dobrze, szkoła muzyczna poprawiła nam humory w tym 

roku. Odwołując się do tygodnika korso kolbuszowskie, w którym jako inwestycje w 

roku 2015 wymieniono w jednym zdaniu „pomoc dla powiatu kolbuszowskiego” 
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zaznaczyła, że resztę Gminy Niwiska nie stać. Kończąc złożyła życzenia na 

nadchodący  2015 rok. 

             Na tym zakończono obrady III sesji Rady Gminy Niwiska. 

 

     Protokołowała: 

 

 


