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 Protokół  

sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. 

 

 

W sesji uczestniczyło 15 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 Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych  w 

okresie międzysesyjnym 

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

wykonywania uchwał Rady Gminy. 

6. Uchwalenie budżetu Gminy na 2015 rok. 

1) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem  i materiałami 

informacyjnymi. 

2) Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki 

Finansowej, Rzemiosła i Usług  oraz wniosków radnych. 

3) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej. 

4) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 

5) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

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

2015 roku dla Powiatu Kolbuszowskiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2015 roku na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym 

Gminy Niwiska za udział w pracach organów Gminy, oraz zasad zwrotu kosztów 

podróży służbowych. 

11. Sprawozdanie z działalności klubów sportowych. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 Ad pkt 1.  Obradom przewodniczył pan Roberty Róg. Po powitaniu radnych i 

zaproszonych gości stwierdził, iż w sesji uczestniczy 15 radnych, Rada Gminy jest 

władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Ad pkt 2. Radny Świder wnioskuje o przeniesienie pkt. 10 przed pkt 6.  

- Radny Chlebowski popiera zasadność zgłoszonego wniosku. Po chwaleniu budżetu 

podejmowanie uchwały z związanej z budżetem to się gryzie. Nie powinno być tak, że 

uchwalimy budżet, a nie będziemy dyskutować wcześniej nad uchwałą w sprawie 

ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym. Radny uważa, że Rada Gminy 

najpierw powinna projekt tej uchwały przedyskutować, w drugiej kolejności budżet. 

Wniosek ten jest już wciśnięty w budżet. 
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- Zdaniem pani skarbnik budżet jest podstawą gospodarki finansowej gminy, najpierw 

trzeba go uchwalić, żeby zabezpieczyć środki na ten cel. Pod tą uchwałą jest 

uzasadnienie, że w budżecie takie środki się znajdują. 

- Radny Skiba uważa, że zaproponowany porządek obrad jest prawidłowy. Środki w 

budżecie są zaplanowane i wystarczające na tą uchwałę. 

                  Wniosek radnego Świdra dot. przesunięcia punktów poddano pod 

głosowanie. Wniosek poprało 6 radnych, „przeciw” – 9, „wstrzymało się od 

głosowania” – 0.  Wniosek został oddalony. 

 

Ad pkt 2. Do przedłożonego protokołu z sesji odbytej 29 grudnia  

2014 roku nie wnoszono żadnych uwag, Rada Gminy jednogłośnie przyjęła w/w 

protokół. 

 

Ad pkt 4.  Przewodniczący Rady Gminy złożył informację o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

Poinformował, iż wystąpił w tym czasie z wezwaniem o złożenie oświadczeń do 

pięciu radnych, którzy nie złożyli oświadczeń w terminie ustawowym. Poprzednie 

oświadczenia – po weryfikacji przewodniczącego  zostały przesłane do Urzędu 

Skarbowego, natomiast kserokopie – do wójta gminy. W tym czasie zostali 

oddelegowani przewodniczący komisji Rewizyjnej, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno – 

Gospodarczego, Oświaty, Prawa i Porządku Publicznego na szkolenie w zakresie 

obowiązków związanych z pełnieniem przez nich funkcji. Przewodniczący wystąpił do 

pani wójt w sprawach dotyczących renumeracji sugerując, aby powstały wytyczne czy 

też informacja, co każdy mieszkaniec – w związku z renumeracją powinien zrobić, 

gdzie się zgłosić, bo nie z wszystkimi sprawami trzeba jeździć, można to załatwić 

listownie, pocztą itd. z prośbą o zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej. 

W okresie międzysesyjnym wystosowano pismo do pani wójt o opracowanie projektu 

uchwały i wystąpienie w myśl wytycznych – do Prezesa Głównego Urzędu Ochrony  

Konkurencji i Konsumentów o wydanie opinii w kwestii zapisu w uchwale  

Zapis ten - z uwagi na tak nieliczne podmioty funkcjonujące na terenie gminy mógłby 

być zachęta do tego, żeby te firmy powstawały. Pan Róg podziękował za otrzymane 

pomoce od wójta gminy (teczki), udostępnione zostało pomieszczenie, jest dostęp do 

komputera, informacji prawnej. 

 

Ad pkt. 5. Następnie wójt gminy Elżbieta Wróbel złożyła sprawozdanie z działalności 

w okresie międzysesyjnym. (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu). 

 

Ad pkt 6. Projekt budżetu zreferowała Elżbieta Wróbel. Zostały w nim uwzględnione 

wszystkie wnioski wypracowane na poszczególnych komisjach, po czym projekt ten 

został ponownie przedłożony na posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno – 

Gospodarczego. Dochody budżetu gminy na 2015 rok ustala się w wysokości 

18 391 822,04 zł., z tego dochody bieżące – 17 813 114,09 zł., dochody majątkowe – 

578 707,95 zł. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18 887 257,04 zł., z 

tego wydatki bieżące – 15 450 593,61 zł., wydatki majątkowe – 3 436 663,43 zł. 

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków budżetu Unii 

Europejskiej wynoszą 365 813,49 zł., deficyt budżetu gminy na 2015 rok ustalono w 
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wysokości 495 435,00 zł. (Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy  stanowi kolejny 

załącznik do protokołu). 

                  Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, 

Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług pan Stanisław Rzeszutek odczytał opinię 

komisji do projektu budżetu.  

                   Skarbnik gminy Jolanta Łagowska z kolei odczytała treść Uchwały Nr 

XV/295/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 

sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Niwiska na rok 

2015. (Kserokopie powyższych dokumentów – w załączeniu do protokołu). 

                   W dyskusji zabrał głos Stanisław Bryk, który sygnalnie przypomniał o 

dwóch wnioskach złożonych przez Komisję Rolnictwa na ostatnim posiedzeniu. 

Wnioski dotyczą działu 616 § 4300 – zwiększenia środków na melioracje rowów 

przydrożnych ( w miarę posiadanych środków), oraz wydzielenia w budżecie gminy 

środków na wapnowanie gleb z uwagi na ogromną ilość - blisko 90% gleb kwaśnych. 

Wniosek ten nie jest do końca opracowany z uwagi na to, ze trwają prace jeszcze na 

szczeblu Ministerstwa Środowiska jak też w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska. W ciągu roku Komisja Rolnictwa będzie na ten temat dyskutować z panią 

wójt. 

                Radny Chlebowski zauważył, iż w autopoprawce do uchwały budżetowej 

nie naniesiono uwag RIO. 

                 Skarbnik gminy wyjaśniła, iż zmieniły się  kwoty dochodów i wydatków. 

Na to wpływają wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz odsetki 

płacone od kredytów. Rezerwę, o której mowa w uchwale RIO przeliczono od nowa. 

                 Wójt Gminy zawnioskowała o dokonanie zmian w nazewnictwie zadania 

 i tak w miejsce dotychczasowego zapisu  „Remont polichromii w dworku 

zabytkowym „Hupki” w Niwiskach” wprowadza się nowy zapis o treści „ Remont 

polichromii i odtworzenie parkietu w dworku zabytkowym „Hupki” w Niwiskach”. 

Powyższą zmianę radni jednogłośnie zaakceptowali. Wobec wyczerpania listy 

dyskutantów poddano pod glosowanie Uchwałę Nr IV/23/2015 w sprawie budżetu 

gminy na 2015 rok. „Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, 

„wstrzymało się od głosowania” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad pkt 7. Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Niwiska wyjaśnień udzieliła skarbnik gminy. Zapisów w uchwale 

dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami. Musi być zgodna z uchwałą 

budżetową odnośnie wysokości dochodów, wydatków i wyniku budżetu gminy. 

Dochody, wydatki i deficyt budżetowy są zgodne w z wieloletnią prognozą. Prognoza 

została sporządzona od roku 2015 do roku 2021. Mamy zaciągnięte kredyty, 

planujemy zaciągnąć kredyt, żeby spełnić wszystkie wskaźniki, jakie nakazuje ustawa 

o finansach publicznych trzeba było rozłożyć tak spłatę tych kredytów, żeby można 

było zachować wskaźniki. Z uwagi na to, że w 2015 roku mamy deficyt, trzeba było 

zaciągnąć kredyt. W 2016 roku zaplanowano nadwyżkę, która pokryje przypadające 

na 2016 rok spłaty. 

                    W dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabierali głosu, Rada Gminy 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/24/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Niwiska. 
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Ad pkt 8. Referuje wójt gminy. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kolbuszowskiego jest konsekwencją uchwalenia budżetu 

gminy. Udziela się pomocy w kwocie 2 334 350,00 zł na trzy zadania; 

- przebudowę drogi powiatowej nr 1225R Kosowy – Niwiska – Kamionka – 

Sędziszów Młp. – 1 735 700,00 zł., 

- budowę chodnika dalszy ciąg w kierunku „Marmurów” przy drodze powiatowej  

1162R Mielec– Rzochów– Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Potrąba – 274 325,00 zł., 

- budowę chodnika Niwiska – Trześń przy drodze powiatowej 1176R Tuszyma – 

Niwiska – Kolbuszowa – 324 325,00 zł 

                - Radny Chlebowski zadał pytanie dotyczące długości budowanych 

chodników. Są one potrzebne, ale idą na to potężne sumy 

                 - Odpowiedzi udzieliła pani Wróbel. Dokumentację ma Powiat 

Kolbuszowski, ma technologię w jaki sposób będzie chodnik wykonywany. 

Nie będzie to cały odcinek w kierunku Marmurów, nie będzie również cały odcinek do 

granicy z Trześniem czy drogi w kierunku autostrady. Droga w kierunku autostrady 

ma przerwę 410 metrów od granicy z powiatem Ropczycko – Kolbuszowskim do 

skrętu w kierunku Leszcz. Ostatnio podnoszona jest kwestia opracowania spec ustawą 

dwóch zakrętów koło Pani Mokrzyckiej. W Schetynówce końcówka 410 m nie jest 

ujęta, ale okazało się, że nie uzyskają pozwolenia na budowę bez wykonania tego 

zakresu spec ustawą. Na zakręcie pani Łagowskiej, gdzie jest las, gmina ma plan 

zagospodarowania przestrzennego. Wyłączenie z produkcji leśnej może być za zgodą 

Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych, procedura trwałaby ponad rok, byłaby 

kosztowana i nie ma pewności, ze będzie pozytywnie zakończona. Najprostsza sprawa 

to spec ustawa, na dzień dzisiejszy jest zrobiona mapa przez geodetę do celów 

projektowych, projekt, trzeba zrobić podział i pozostaje decyzja starosty. 

Wójt Elżbieta Wróbel podnosiła, że należałoby zrobić dwa zakrętu koło pani 

Mokrzyckiej, starosta twierdzi, że nie da się zrobić zmiany w Schetynówce. Trzeba się 

zastanowić, czy nie należałoby przyszłościowo zrobić tych dwóch zakrętów spec 

ustawą. Na razie nie ma działań starosty w tym kierunku. 

- Jeżeli chodzi o chodniki – od Niwisk do granicy z Trześniem – 1291 mb, kosztorys 

powiatu jest na 1 337 556,00 zł. Licząc po kosztach dwóch przetargów w Przyłęku, 

gdzie 557 zł kosztował mb. chodnika, to wartość tego zadania byłaby 719 087 zł. 

Chodnik w Trześni od przystanku w kierunku Pezdy ma 648 mb., koszt jego 

wykonania 360 936 zł. Chodnik Przyłęk Marmury – 670 mb., koszt 373 200 zł. 

                  Radny powiatowy Józef Prymon poinformował, iż Zarząd Powiatu podjął 

decyzję, żeby ostatni zakręt, który jest koło pani Łagowskiej zrealizować spec ustawą.  

Odnośnie zakrętu koło pani Mokrzyckiej, nie ma możliwości wyłączenia ze 

Schetynówki tego zadania. W dalszej perspektywie powiat musi myśleć o tym, żeby 

ten zakręt w jakiś sposób złagodzić 

                   Radny Róg podkreślił, iz jest to droga bardzo ważna strategiczna, jeżeli 

chodzi o wjazd na autostradę. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo ludzi jak również 

uczestniczących w ruchu drogowym. Być może trzeba tutaj rozważyć każde jedno 

możliwe rozwiązanie w ramach Schetynówki, włącznie nawet  z niewykonaniem tego 

odcinka. Może lepiej poczekać, zostawić te dwa zakręty jeszcze rok, jeżeli taka 

możliwość istnieje i wrócić do tematu z wykorzystaniem tych możliwości prawnych, 
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które dzisiaj funkcjonują. Droga ta będzie służyła całemu powiatowi, stąd gorąca 

prośba do władz, by problem rozwiązać. 

                  Radny Chlebowski zgadza się z wypowiedzią swego przedmówcy. Rada 

Gminy daje pieniądze i wymaga, aby droga bezpiecznie służyła wszystkim jej 

użytkownikom. Jeśli teraz tych zakrętów nie zlikwidujemy, to za dwadzieścia lat będą 

nadal istniały. Spec ustawa daje takie możliwości, a rolą starosty i radnego 

powiatowego jest kwestię rozwiązać. 

                   Pan Prymon problem ten zgłaszał na Zarządzie Powiatu, żeby wyłączyć 

ten odcinek z realizacji. Odpowiedź była jednoznaczna – nie ma możliwości 

wyłączenia tego zadania, bo projekty zostały złożone. Radny Prymon od kilku lat 

zabiegał o to, żeby te zakręty zostały złagodzone i nadal podtrzymuje takie 

stanowisko, ale jeśli nie ma możliwości?, - proszę mi podać jakieś rozwiązanie – 

mówił radny. Na dzień dzisiejszy nie można wyłączyć tego odcinka z Schetynówki. 

                Należy szukać pomysłów i możliwości rozwiązania problemu  – zaznaczył 

radny Róg. Należy znaleźć rozwiązania do zastosowania w chwili obecnej. Natomiast 

jeżeli chodzi o chodniki – są pewne rozwiązania, pomysły i możliwości, można 

troszeczkę pieniędzy zaoszczędzić na tych inwestycjach. Trzeba szukać wszelkich 

możliwych sposobów, żeby zaspokoić potrzeby mieszkańców, funkcjonalność  

i zadbać o finanse. 

                  Sołtys wsi Hucisko pan Warunek wspomniał o robionej Schetynówce od  

Domatkowa do Bukowca. Były dwa podobne zakręty, które dało się ściąć i 

wyprostować. Kto zawinił w tym momencie, że nie można tego zrobić z Leszczach – 

zastanawiał się pan Warunek. 

                  Mamy wiele dróg porównywalnych i trudno w to jest wnikać – tłumaczył 

pan Robert Róg. Od projektu budowlanego są fachowcy, budowlańcy, żeby to określać  

czy osoby, które  startują o te pieniądze czy Schetynówki, czy unijne, czy 

powodziówki. Nie wiemy z jakich środków została zrobiona ta droga oraz na jakiej 

dokumentacji. Dobrze wiemy, że dużo dróg się robi na zgłoszenia, w większości dróg 

trzeba uzyskać pozwolenia, a więc są inne procedury, inne możliwości, inne 

czynności, które należy wykonać, żeby taką inwestycję przeprowadzić. 

                   Radny Zbigniew Ofiara tłumaczył, że przed złożeniem wniosku na 

Schetynówkę nie było czasu na uporządkowanie dokumentacji, nie było zrobionych 

planów na wyprostowanie zakrętów. Teraz można to zrobić spec ustawą, ale trzeba się 

ze Schetynówki wycofać, ponownie startować w następnym okresie. 

                   Wobec wyczerpania listy dyskutantów, odczytano treść uchwały, po czym 

przystąpiono do głosowania.  „Za” podjęciem Uchwały nr IV/25/2015 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy w 2015 roku dla Powiatu 

Kolbuszowskiego głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od 

głosowania” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

                   

Ad pkt 9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2015 roku na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 
omówiła Skarbnik Gminy Jolanta Łagowska. Wg harmonogramu podpisanych umów z 

bankami w roku 2015 musimy spłacić 1 124 020,00 zł. Ponieważ zakładamy deficyt w 

wysokości 495 435,00 zł., musi być też z czegoś sfinansowany. Nas pokrycie 
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powyższych zobowiązań postanawia się zaciągnąć kredyt w wysokości  

1 619 455,00 zł. 

                    W dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabierali głosu. Rada 

Gminy jednogłośnie podjęła uchwalę Nr IV/26/2015 w sprawie zaciągnięcia 

kredytu w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

 

Ad pkt 10. 

                   W dyskusji nad projektem uchwały zabrał glos radny Chlebowski, 

któremu dziwnym wydaje się fakt, że pieniądze na diety radnych zostały już 

zabezpieczone w budżecie, a w tej chwili podejmujemy uchwałę. Zwrócił się z 

pytaniem do pana przewodniczącego, czym jest to uwarunkowane, że dieta pana 

przewodniczącego wzrasta 100%? Poprzedni przewodniczący rady pracował za dużo 

niższą stawkę – stwierdził dyskutant. „Żartobliwie sobie pomyślałem, ze pan 

wprowadził taki nowoczesny punkt – sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z 

działań międzysesyjnych, może kosztem tego trzeba podnieść ryczałt, czy tej pracy 

jest więcej?”, - zastanawiał się pan Chlebowski. Co do dyżurów – każdy 

przewodniczący rady je pełnił. Nie jest to zbyt pozytywne, że sobie radni podnoszą od 

razu 100%, może należało jakąś mniejszą sumę. Ponadto nic nie mówi się o sołtysach, 

to właśnie oni wykonują czarną robotę, do sołtysa idzie się ze wszystkim. Sołtys 

przygotowuje każde zebranie, roznosi nakazy, wspólnie organizuje się biesiady, 

sołtysiady, turnieje sołeckie itd. Powinno się o sołtysach pomyśleć. Wracając do 

projektu uchwały radny zapytał, czym są spowodowane zróżnicowane zryczałtowane 

diety dla przewodniczących komisji, wiceprzewodniczących rady? Wygraliśmy 

wybory, teraz się rozdzielamy – mówił pan Chlebowski, ja tego zaakceptować nie 

mogę. Co do wyjazdów służbowych radnych, o których jest mowa w uchwale powinni 

być ujęci również sołtysi, którzy mają dużo takich wyjazdów. Radny zapowiedział, iż 

nie może zaakceptować takiego projektu uchwały. 

               Zdaniem radnego Świdra w czasie nieobecności przewodniczącego rady na 

sesji  kwoty dla wiceprzewodniczących winny być podniesione przynajmniej o 100 zł,. 

tym samym przewodniczący nie powinien brać żadnych diet. To jest wniosek pana 

Świdra. 

               Do powyższych wypowiedzi ustosunkował się pan Robert Róg 

Po pierwsze nie mówimy tu o 100%, proszę się wyrażać precyzyjnie – zaznaczył.  

Po drugie nie mówimy o podwyżkach, jest to uchwała Rady Gminy ustalająca diety. 

Kolejny temat dotyczący z czego wynika kwota – w Statucie Gminy są wskazane 

paragrafy, co należy do obowiązków przewodniczącego i jakie to uposażenie tak 

naprawdę powinno  być. Można sobie spróbować  

Jeżeli chodzi o wiceprzewodniczących – w uchwale uwzględnione zostały takie 

wnioski, jakie były zgłaszane. Obecnie temat jest podnoszony przy projekcie uchwały, 

wcześniej nikt o tym, nie  mówił. 

Radny Róg wspomniał początek ubiegłej kadencji, kiedy pierwszy pan Chlebowski 

podejmował inicjatywę podniesienia diet radnym. Nie odwlekło się długo, kiedy już 

doszło do podniesienia diet, jak pan Chlebowski mówił na tej sali, jak to możliwe, aby 

diety radnych podniesione zostały o 80%. 
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Co do wiceprzewodniczących – jeśli radny Świder sformułuje formalny wniosek, 

dzisiaj możemy o tym rozmawiać. Natomiast co do kwestii budżetu, każdy mógł 

zawnioskować kwoty dla sołtysów. Nie jesteśmy przeciwnikami sołtysów i też może 

należałoby się pochylić nad sprawą, ale nie teraz w momencie, kiedy uchwała już 

nabrała kształtu. Nie była to prosta uchwała, analizując dane dotyczące  

przygotowania tej uchwały pod kątem prawnym, można znaleźć sporo odpowiedzi, 

dlaczego tak zaproponowano,  a nie inaczej. A jak panowie proponowaliby podzielić 

np. ze względu na pełnione obowiązki różnice potrącenia i dodatku? – pytał radny. To 

naprawdę nie jest łatwe biorąc pod uwagę dzisiejsze wytyczne prawne, że takie zapisy 

muszą się pojawić. Proszę mi skazać wzór, jak przeliczyć…, myślę, że takiego 

pomysłu nie będzie. Takie były wniosku na Komisji Rozwoju i takie zostały 

zatwierdzone. Co do podróży służbowych – w myśl ustawy o samorządzie gminnym 

przewodniczący rady deleguje radnych. Przewodniczący nie może delegować 

sołtysów, ale na pewno gdzieś jest uregulowane, jak sołtys -  jako organ pomocniczy 

gminy jest delegowany. Sołtysi na spotkaniach w gminie winni temat podejmować. 

                  Radny Chlebowski wyjaśnił, iż radnym był w kadencji 1998 – 2002, od 

trzech kadencji radnym nie był i nigdy nie podnosił 80%. Prawdą jest, że trudno jest 

wyliczyć jakie uposażenie winien mieć przewodniczący, być może wina jest byłego 

przewodniczącego rady, że tak nisko było, ale to weryfikuje życie. Wiemy, że pan Róg 

przeznacza część tych środków na różne cele charytatywne. Gdyby sołtysom 

podniesiono na 250 zł., to radny Chlebowski będzie dawał 150 zł też na cele 

charytatywne. Na spotkaniu sołtysi szemrali, że radni sobie diety podnoszą, ale  

o sołtysach zapominają. 

                 Radny Skiba popiera pana Chlebowskiego jeśli chodzi o podwyżkę dla 

sołtysów, ale kiedy komisja analizowała projekt budżetu, radny Chlebowski takiej 

podwyżki nie proponował. Żaden z radnych nie zaproponował podwyżki sołtysom, 

chociaż radny Skiba jest zwolennikiem podwyżki, bo praca sołtysa jest ciężka. Na 

dzień dzisiejszy nie da się tego zrobić, bo przegłosowano uchwałę budżetowa i 

zadania zostały ustalone. Temat nie jest jednak przekreślony. Jeśli chodzi o ryczałt dla 

pana przewodniczącego, komisja tak zaproponowała i ustaliła, to nie jest najwyższa 

stawka. Należy do najniższych stawek w powiecie kolbuszowskim, podobnie jak diety 

radnych. Nasza gmina jest mała, ale zadania są duże. Stawki przewodniczącego  

i radnych są adekwatne ( a może nawet na małe) w stosunku do wykonywanej pracy. 

Radny będzie głosował nad uchwałą i jeśli będzie wniosek dotyczący sołtysów, 

również uzyska poparcie radnego. 

                Zdaniem radnego Boronia jest to suche gadanie. Jak koalicją rządową rządzi 

PO i PSL, to tam palca nie wciśnie, co chcą to robią. U nas w gminie rządzi PIS i 

Komitet Obrony Szkół i z wszystkich trzech opcji obstawione są komisje, które 

ustalają programy, wspólnie się zeszły i wspólnie taką uchwałę podjęły. Choćbyśmy 

dzisiaj mówili nie wiadomo co, niczego nie zmieni w głosowaniu, 9 radnych podniesie 

rękę „za”. Niemniej jednak jest tak, gdy przed wyborami startuje się do wyborów, 

najpierw szuka się mądrych kandydatów, którzy wyrażają zgodę na kandydowanie. 

Później ci słabsi, którzy się boją, dowożą wyborców. Ci natomiast, którzy 

rzeczywiście mają niewiarygodność, to nawet wykupują mandaty. To jest epidemia 

ogólnokrajowa i nie ma się co dziwić, trzeba się z tym pogodzić. Radny zgadza się z 

tym że mamy najniższą dietę, ale za chwilę prasa to nagłośni i wyborcy będą pytać, 
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toście podnieśli 80% przewodniczącemu?! Będzie to ujemnie wyglądało. 

               Przewodniczący rady pan Robert Róg zwrócił się z prośbą o zgłaszanie 

wniosków dotyczących diety przewodniczącego, o wycenienie i ustalenie kwoty. 

               Ponieważ żadna propozycja nie została zgłoszona, odczytano projekt 

uchwały Nr IV/27/2015 w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla 

Przewodniczącego rady Gminy Niwiska, wysokości i zasad wypłaty diet radnych 

za udział w pracach organów gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

przysługujących radnym. „Za” podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, „przeciw” -  

3 radnych, „wstrzymało się od głosowania” – 3 osoby. Uchwała została podjęta. 

 

Ad pkt 11. Sprawozdanie z działalności Klubów Sportowych. 

- Przewodniczący rady poinformował zebranych, iż prezesi klubów sportowych brali 

udział w posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy, na którym składali sprawozdania, 

zatem nie było potrzeby ich uczestnictwa w obradach sesji.  

- Przewodniczący Komisji Oświaty pan Jan Dziadura krótko nakreślił działania 

klubów sportowych w obecnej sytuacji. Na terenie gminy mamy 5 Ludowych Klubów 

Sportowych oraz 2 Uczniowskie Kluby Sportowe. LKS-y zrzeszają łącznie 223 

członków. W klubach tych jest 4 drużyny klasy „B”, 1 drużyna klasy „A”. Nie mamy 

okręgówki i za mało mamy klas „A”. We wszystkich klubach grają i są członkami w 

90% młodzież z terenu gminy Niwiska, 10% członków klubu i grających zawodników 

stanowią osoby spoza terenu gminy Niwiska. We wszystkich klubach odbywają się raz 

w roku zebrania sprawozdawcze i sprawozdawczo – wyborcze. Członkowie klubu 

opłacają składki członkowskie w wysokości 5 zł od jednego członka w skali roku. 

Wszystkie zadania, jakie ciążą na poszczególnych klubach realizowane są przez 

członków klubu w czynach społecznych, nie otrzymują za to żadnego wynagrodzenia. 

Dotacje z budżetu gminy w ub. roku kluby wykorzystały w 100%. Poszczególne kluby 

nie posiadają żadnego zadłużenia w stosunku do Skarbu Państwa jak też w stosunku 

do osób, które pracują na rzecz klubu. 

 

Ad pkt 12. Interpelacje i zapytania radnych. 

            Radny Adam Chlebowski zadał pytanie, czy autobus dla osób 

niepełnosprawnych będzie służył tylko niepełnosprawnym, czy też będą dowożeni nim 

pozostali uczniowie? 

- Kolejne pytanie związane jest z LASOVIĄ, której grozi wygaśnięcie. Wszyscy radni 

na czele z przewodniczącym muszą energicznie pracować, by tą LASOVIĘ uratować. 

Często z tym stowarzyszeniem spotykamy się na różnych imprezach typu sołtysiady, 

biesiada u Hupki itp. Radny obawia się, by ta LASOVIA nie zniknęła z mapy gminy 

Niwiska. 

             Radny Piotr Skiba zauważył, że został powołany nowy dyrektor Szkoły 

Muzycznej. Pani dyr. Klupś była bardzo dobra, mocno zaangażowana w tworzenie tej 

szkoły, nagle słyszy się, że ona już nie jest dyrektorem. Chcielibyśmy usłyszeć, co się 

to stało? – pytał radny. 

              Do poruszonych kwestii odniosła się pani wójt. Zaznaczyła, iż to nie są 

interpelacje i zapytania radnych, bo te muszą być złożone w formie pisemnej zgodnie 

ze statutem gminy, w związku z tym należy przyjąć, że to są sprawy różne 

- Jeśli chodzi o samochód dla osób niepełnosprawnych – będzie kupiony do przewozu 
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uczniów do szkół. Będzie to samochód 23 osobowy dostosowany do przewozu ucznia 

niepełnosprawnego. 

- Odnośnie dyrektora Szkoły Muzycznej – w m – cu październiku pani dyr. złożyła 

rezygnację, a więc zgodnie z przepisami wójt ma 3 m – ce na odwołanie i została 

odwołana z 31 stycznia 2015 r. Od  lutego do czerwca obowiązki powierzono pani  

Dorocie Wilk. Następnie musi się odbyć konkurs na dyrektora tej szkoły. 

 

Ad pkt 13. Sprawy różne i wolne wnioski. 

- Pani Wróbel przekazała dodatkowe wyjaśnienia odnośnie LASOVI. Może się 

okazać, że jako trzy gminy nie zostaniemy przyjęci przez nikogo i nikt do nas nie 

przyjdzie i pozostaniemy bez programowania unii. Nie zmusimy samorządów, które są 

włączone w Lokalne Grupy działania, aby nas przyjęły. Gdybyśmy idąc do Lokalnej 

Grupy Działania generowali środki finansowe, to by nas wzięli. W tym 

programowaniu środki na funkcjonowanie LGD są mniejsze. Jest problem i robimy 

wszystko, żeby go rozwiązać, ale nie wiemy, czy się go da rozwiązać. Decyzja do nas 

nie należy bo my nie mamy 30 tys. mieszkańców, na dzień dzisiejszy mamy 21 736. 

Jest to rozporządzenie ministra rolnictwa. 

                  Radny Skiba jest bardzo zdziwiony, że należymy do powiatu 

kolbuszowskiego, a SIEDLISKO nie chce nas przyjąć. Jest to niezrozumiałe. 

                  SIEDLISKO tworzy 4 gminy powiatu kolbuszowskiego – odpowiedziała 

pani wójt. 

                   Radny Chlebowski ma uwagi do godziny zwoływania sesji, czy te sesje 

muszą być o godz. 12
00

 – pytał radny, czy ta godzina wszystkim odpowiada?, może 

emerytom i rencistom. Sesja tradycyjne winna być wcześniej. 

Następnie poruszył temat szkoleń dla radnych, winno być takie szkolenie 

przeprowadzone na miejscu dla wszystkich radnych. Po co radni mają jeździć do 

Warszawy. Zapowiedział też, że być może złoży taki wniosek, żeby każdemu 

przewodniczącemu komisji ufundować tablet. 

                  Przewodniczący rady udzielił odpowiedzi na poruszone tematy. Jeżeli 

chodzi o godziny – generalnie nastawiamy się na sesje popołudniowe. Natomiast co do 

tradycji tego co było – sesja to nie tradycja - zaznaczył. 

Wyjazdy radnych na szkolenie odbyło się nie do Warszawy tylko do Rzeszowa, byli 

na tym szkoleniu radni piastujący funkcje przewodniczących komisji. 

Natomiast jeżeli chodzi o tablety – to takich potrzeb w chwili obecnej nie ma. Po to 

funkcjonuje obsługa rady, żeby te kwestie załatwiać. Póki co na razie są potrzebne 

głowy, nie tablety. 

                 Radny Skiba zwrócił się z prośbą o zaprenumerowanie przynajmniej 1 egz. 

czasopisma Wspólnota.  Mogli by z niej skorzystać pracownicy i radni. Ponadto 

poleca radny książkę pt. Prawa i obowiązki radnego w cenie 80 zł. 

                Zdaniem radnego Świdra popołudniowe godziny sesji są bardzo wskazane 

nie tylko dla emerytów, ale też radnych pracujących. 

                 Radny Skiba proponuje na następnej sesji powołać doraźną komisję, która 

zajmie się aktualizacją Statutu Gminy. Jest on z 2003 roku, weszła nowa ustawa i 

statut należy zmienić. 

                 Na zakończenie głos zabrał radny Rzemień. Powiedział m.in. „Mamy taką 

koalicję, jaką mamy w radzie i powinniśmy pracować dla dobra całej gminy. 
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Rozmawiałem z różnymi radnymi z innych gmin, nie ma takiego czegoś, jak u nas. 

Dlatego panie przewodniczący wnoszę, żeby wreszcie zrobić porządek i  niektórych 

radnych doprowadzić do porządku, bo nie mogą się pogodzić z przegraną. Dlaczego ja 

mam mieć ubliżane na jednej sesji od nieuków, choć skończyłem liceum a nawet 

zacząłem studia prawnicze, byłem dowódcą PSP w Mielcu, miałem 26 ludzi pod sobą, 

wychodzi taki co skończył parę klas i mówi, że jestem nieukiem! Drugi – że jestem  

PIS-owcem, choć nie należałem do żadnej partii i nie należę. Dlaczego tak ma być! 

Panie przewodniczący – trzeba raz porządek zrobić. W Cmolasie jest 10 : 5 i nie 

wyzywa się nikogo od PIS-owców, PSL-owców, komunistów. U nas na każdej sesji 

się ubliża, czy na tym rzecz polega?! Jeżeli komuś nie pasuje, niech zrezygnuje z 

mandatu radnego, a nie ubliża innym bo to nie przystało na człowieka, na działacza, na 

radnego. Proszę to wprowadzić i zabierać głos, żeby nie wypowiadał się ktoś głupio, 

jeżeli nie ma pojęcia  o współpracy radnych dla dobra gminy”. 

                Przewodniczący Robert Róg przyznał, że ma taką możliwość sprawowania 

policji sesyjnej. Wyraził nadzieję, że nie będzie potrzeby sięgania po takie metody. 

Zachęca radnych do dyskutowania na temat spraw, które są na danej sesji. 

             Wójt Gminy Elżbieta Wróbel zakomunikowała o przypadającym w tym roku 

25 – leciu samorządu terytorialnego. Obchody w gminie Niwiska planowane są na  

27 maja w dzień pracownika samorządowego. Wnioskuje do Komisji Oświaty, żeby 

się pochylić nad nadaniem Honorowego Obywatela Gminy Niwiska samorządowcom. 

Można też wystąpić od organu gminy Niwiska z wnioskiem o nadanie odznaczenia 

przez Prezydenta RP. W stosunku do pracowników samorządowych wystąpienie 

przygotuje wójt gminy. 

Gmina Niwiska otrzymała promesę na dwie drogi, Hucisko i Kosowy. 

             Pan Robert Róg zaapelował do radnych, aby na komisjach wypracować 

wnioski biorąc pod uwagę ludzi zasłużonych w samorządzie. 

        

             Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, na tym zakończono obrady IV 

sesji VII kadencji Rady Gminy Niwiska. 

 

 

                      Protokołowała: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


