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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 r. 

 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych. 

Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza  

z wykonania uchwał Rady. 

5. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 

Niwiska, w tym stan dróg gminnych i powiatowych. 

6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Niwiska z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za 2014 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad 

zabytkami Gminy Niwiska na lata 2015 – 2018”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej 

Gminy Niwiska na 2015 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej. 

10. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych 

szkół prowadzonych przez Gminę Niwiska oraz ustalenia sieci oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zapytania, wnioski mieszkańców. 

 

Ad pkt. 1.  Obradom przewodniczył pan Roberty Róg, który po otwarciu sesji powitał 
zaproszonych gości (wg listy obecności) oraz radnych. Stwierdził, iż w sesji uczestniczy 
14 radnych, Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Ad pkt 2. Do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono żadnych uwag. Został 
przyjęty jednogłośnie. 

Wójt gminy Elżbieta Wróbel wnioskuje o wprowadzenie do porządku  „Podjęcie 
uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.” W uzasadnieniu podaje, iż 
jest ona potrzebna do komunalizacji mienia Skarbu Państwa nie będącego rolnym. Do 
tego potrzebna jest karta inwentaryzacyjna. 
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Przewodniczący obrad zaproponował wprowadzenie tego projektu uchwały w pkt 11.  
Radni jednogłośnie przyjęli zmieniony porządek obrad. 

Ad pkt 3. Przewodniczący rady wystąpił w okresie międzysesyjnym z prośba o 
terminowe złożenie oświadczeń majątkowych, większość radnych dotrzymała 
terminu, który upływa w dniu dzisiejszym. Zaapelował do osób, które jeszcze nie 
wywiązali się z obowiązku o złożenie oświadczeń. Pan Róg uczestniczył w trzech 
zebraniach wiejskich w m – ciach Przyłęk, Kosowy i Hucisko. Na zebraniach tych – 
zgodnie z wcześniejszym wystąpieniem przewodniczącego –pisemnie określono 
zadania i nurtujące problemy mieszkańców danego sołectwa.  Pomoże to radnym w 
wyborze zadań do realizacji w pierwszej kolejności uwzględniając potrzeby 
mieszkańców. W dniu dzisiejszym przewodniczący rady otrzymał od rodziców 
uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlance pismo dotyczące spowodowania 
rozłączenia planowanych godzin lekcyjnych w klasach II i III oraz IV i V w roku 
szkolnym 2015/2016 i latach kolejnych. Ustne sygnały w tym temacie były również z 
m – ci Przyłęk. Na odpowiednich komisjach zostanie temat przeanalizowany.  

Ad pkt 4. Wójt gminy Elżbieta Wróbel złożyła informację o realizacji zadań w okresie 
międzysesyjnym od 26 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. Ponadto odczytała 
stanowisko Konwentu starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Kolbuszowskiego z dnia 
13 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Powiatu Kolbuszowskiego 
Inkubatora Biotechnologicznego. (Powyższe materiały stanowią załączniki do 
protokołu). 

Ad pkt 5. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji  Krzysztof Skotnicki podziękował 
za wsparcie finansowe na zakup radiowozu. Jednocześnie poinformował, że żyjemy w 
bardzo bezpiecznej gminie, powiat też we wszelkiego rodzaju rankingach 
bezpieczeństwa jest na bardzo wysokim miejscu. Jest to zasługa pracy policji oraz 
współdziałania z organami samorządowymi. 

               Kierownik Rewiru Dzielnicowych Dariusz Brandys przedstawił dane 
statystyczne obrazujące poziom przestępczości na terenie powiatu kolbuszowskiego. 

                W dyskusji radny Piotr Skiba zwrócił się z prośbą o zwrócenie uwagi na 
używanie środków pirotechnicznych w dozwolonym czasie. Zdarza się często, że są 
one używane w ciągu roku, jest to problem dla zwierząt.   
Sprawa druga dotyczy psów. Po wystosowaniu odpowiednich pism do mieszkańców 
ze strony pani wójt był porządek jakiś czas. Obecnie coraz więcej piesków chodzi na 
wolności, co stanowi zagrożenie. Należy ponownie przypomnieć właścicielom 
zwierząt o ciążących na nich obowiązkach. Ogólnie pracę policji radny ocenia 
pozytywnie. 

               Pan Skotnicki poinformował, że Wojewoda Podkarpacki tylko raz w roku 
wydaje zezwolenie na używanie środków pirotechnicznych (sylwester). Jeżeli będą 
sytuacje, o których mówi radny Skiba, należy interweniować do policji i będą 
wyciągane środki prawne. 
Jeżeli chodzi o pieski, policja bez współpracy z mieszkańcami nie jest w stanie 



3 
 

rozpoznać, czyj jest pies. Jest to kwestia odpowiedzialności człowieka za posiadane 
zwierzęta. Dopóki się nie zmieni mentalność ludzi, problem ten nadal będzie istniał. 
Jeżeli zwierzęta nie będą trzymane na uwięzi, policja może nakładać mandaty karne 
dla właścicieli. Bez pomocy społeczeństwa nie jest w stanie nic zrobić. 

              Radny Robert Róg uczulił na kwestię oznakowania drogowego pod kątem 
zgodności z kodeksem ruchu drogowego. Są przepisy dotyczące weryfikacji tych 
znaków i wiadomym jest, że policja czynnie w tym uczestniczyła. Trudno dzisiaj 
stwierdzić, czy na terenie gminy takowe występują, ale przy drogach powiatowych i 
innych, którymi się poruszamy postawione są znaki nie wiadomo dla kogo i po co. 
Radny zadał pytanie, czy były sygnały dotyczące złego oznakowania na terenie gminy 
Niwiska oraz jak wygląda sprawa przekazywania informacji na temat złego 
oznakowania odpowiedzialnym służbom. 

             Odpowiedzi udzielił pan Skotnicki. Jeśli chodzi o gminę Niwiska, nie było 
przypadku, by ktoś sygnalizował taki problem. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, 
powołana jest komisja, w której uczestniczy przedstawiciel policji, właściciel drogi i 
jeżeli to jest możliwe ze względów inżynieryjnych, to albo te znaki się anuluje albo 
inne dokłada. 

             Radny Świder uczula, aby patrole policyjne pojawiały się częściej. Drogi są co 
raz lepsze, ale wąskie i należy zwrócić uwagę na piratów drogowych. 

              Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jednym z priorytetów komendanta 
głównego policji – odpowiedział Krzysztof Skotnicki. Zwiększono siły w wydziałach 
ruchu drogowego, w każdej jednostce policji 10% stanowią policjanci w wydziałach 
ruchu drogowego, w Komendzie Powiatowej Policji w Kolbuszowej procent ten jest 
również zachowany. Nie ma dnia, aby na terenie gminy Niwiska nie było patroli ruchu 
drogowego. Również są dzielnicowi oraz patrole interwencyjne. Jeżeli jest jednak taka 
potrzeba, służby będą tak ustalane, żeby jak najczęściej pojawiały się na terenie 
gminy Niwiska. 
                Radny Bryk skomentował wystąpienie przedstawiciela policji. Skoro 
priorytetem komendanta głównego policji jest dbałość o to, aby ograniczyć prędkość, 
nakładać mandaty itd., a  fiskalizacja życia społecznego i tak jest tak ogromna, to 
radny uważa, że to nie jest priorytet komendanta głównego , tylko priorytet ministra 
finansów. Z jednej strony się sprzedaje samochody, z drugiej strony nie daje się 
pieniędzy na modernizację dróg, z trzeciej strony zagony policji z każdej strony z 
radarami. Ten chłop jakoś musi jeździć, nie zawsze jest tak, że bezpieczeństwo zależy 
od szybkości. Słyszy się, że wchodzą nowe stawki mandatów. Rządzący powinni 
wykazywać się zdrowym rozsądkiem, myśleniem. Trzeba rozwagi - karać trzeba, jeżeli 
ktoś jedzie pijany, ale też trzeba bazować na podstawowej zasadzie; pouczać, 
tłumaczyć. 

                Do wypowiedzi radnego odniósł się Krzysztof Skotnicki. Priorytetem jest 
rzeczywiście bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Komendant główny za 
najważniejsze uważa bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, 
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a przede wszystkim pieszych. Działanie policji będzie polegało przede wszystkim  na 
tym, żeby policja wyedukowała społeczeństwo, co jest czynione poprzez wielokrotne 
spotkania w szkołach podstawowych, gimnazjach, spotkaniach z seniorami. 
Jeżeli chodzi o restrykcyjność – zdaniem pana Skotnickiego w Komendzie Powiatowej 
Policji w Kolbuszowej nie ma nadmiernego fiskalizmu. 

                Radny Boroń zaznaczył, że nie wszystko jest tak źle, praca policji na terenie 
gminy Niwiska idzie w dobrym kierunku. Może nie tyle słychać policjantów, ale ich 
czuć w terenie. Radny składa podziękowania od rolników. 

               Następnie Komendant Gminny ZOSP RP w Niwiskach Adam Haptaś złożył 
informacje o stanie bezpieczeństwa terenu Gminy Niwiska z zakresu zagrożeń 
przeciwpożarowych i działaniach operacyjnych jednostek OSP za rok 2014 i i kwartał 
2015 r.  / Informacja stanowi załącznik do protokołu/. 

               W dyskusji zabrali głos: 
               Radny Skiba podkreślił dobre wyposażenie jednostek OSP, zwłaszcza w 
Niwiskach i Siedlance. Każda jednostka wyposażona jest w samochód, sprzęt, odzież 
ochronną. Niepokojące są pożary spowodowane wypalaniem traw. Odpowiednie 
służby winny konsekwentnie podchodzić do tych spraw, by takie sytuacje się nie 
powtarzały. Zwrócił uwagę, że komendant nie przedstawił w informacji, które miejsce 
zajęły nasze jednostki w zawodach powiatowych. Radny uważa, że w naszej gminie 
powinny być gminne zawody, na których zostaną wyłonione najlepsze jednostki, 
które z kolei uczestniczyć będą w zawodach powiatowych. Należy zastanowić się nad 
założeniem drużyny młodzieżowej. 

            Pan Haptaś odpowiedział, że jeżeli będą fundusze na remont obecnych pomp, 
nie będzie problemu z organizacją zawodów gminnych OSP. Na zawodach 
powiatowych Dyskutant nie wyobraża sobie przeprowadzania zawodów na stadionie 
z bieżnią choćby ze względów bezpieczeństwa. Prawdą jest, że mamy samochody, ale 
borykamy się z ochroną indywidualną dla ratowników. Brakuje 27 kompletów ubrań 
specjalnych plus obuwie, kominiarka i rękawice, natomiast 12 ubrań po 6  
w Niwiskach i Siedlance straciło atest. 

                W podsumowaniu radny Róg zaznaczył, że wypalanie traw jest dużym 
problemem, ale znowu nam się kłaniają zachwaszczenia i nieużytki. Nieoczyszczone 
tereny, powstające młodniki  sprzyjają pożarom. Radny docenia wielkie 
zaangażowanie strażaków i składa podziękowania za wielki ich wysiłek, który wkładają  
w wykonywane czynności. 

                 Pan Krzysztof Skotnicki zwrócił się z prośbą o wykupienie przynajmniej 2 – 3 
miejsc w izbie wytrzeźwień. Jest to dla bezpieczeństwa tej osoby, która by tam 
przebywała. Z tym problemem mamy do czynienia od dłuższego czasu. 

                Pani Elżbieta Wróbel odpowiedziała, iż gmina Niwiska corocznie przeznacza 
pieniądze na izbę wytrzeźwień, corocznie wysyłane jest do podpisania porozumienie 
do Prezydenta Rzeszowa i to porozumienie notorycznie nie jest podpisane.  
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W porozumieniu pisze, że są to pieniądze publiczne i należy się z tej kwoty rozliczyć. 
Oni tego nie uznają i nie tolerują i to jest jedynym problemem. 

              Przechodząc do omówienia stanu dróg gminnych  Przewodniczący Rady 
Gminy zaznaczył, iż – jak wynika z objazdowego posiedzenia Komisji Prawa  stan 
naszych dróg nie jest aż taki zły. W sprawie zakrętów na drodze powiatowej, która ma 
być robiona pani Wójt interweniowała w województwie. Na sercu leży odcinek  drogi 
powiatowej po północnej stronie gminy od Ostrów w stronę Komorowa, mamy 
Przyłęk. Poruszane były sprawy oznakowani, zakrętów, zabezpieczeń, tematy te są 
nam dobrze znane. 

               Radny powiatowy Józef Prymon złożył informację dotyczącą utrzymania dróg 
powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Będzie dwukrotne koszenie poboczy 
plus jednej strony skarpy. ZDP obsługuje 286 km dróg powiatowych, z tego 10% jest 
posypywane piaskiem. Łącznie odśnieżanie i piaskowanie dróg kosztowało 141 tys. zł. 
 Do 15 czerwca planowane jest zakończenie remontów cząstkowych, remont dróg 
zawsze planowany jest do końca października. Na remonty cząstkowe przeznacza się 
251 tys. zł., z tego na nawierzchnie żwirowe – 66 tys. zł. Zostały zlikwidowane wyboje 
na drodze w kierunku Leszcz. Na najbliższe dni przygotowany będzie kosztorys dwóch 
zakrętów w Leszczach. Do 15 maja puszczony będzie przetarg odnośnie schetynówki 
Kosowy – Kamionka. W powiecie powołana jest komisja odnośnie oznakowań 
poziomych i pionowych, która stara się uregulować sprawy w tym zakresie w miarę 
potrzeb. Wg informacji starosty jest możliwość realizacji drogi od rzeczki do 
Kolbuszowej, do końca roku ma otrzymać 3 mln  zł. Starosta chce zrobić nie tylko 
zadanie Niwiska – Kolbuszowa ale też Przyłęk – Potrąba. Jeżeli nie uda się tego 
wykonać w tym roku, bo będzie się myśleć w latach następnych. 

                  Radny Rzeszutek zadał pytanie, jak się przedstawia sytuacja z zamulonymi 
rowami w Przyłęku? Jest tam dylemat, podczas ulewnych deszczy woda nie odpływa. 

                  Radny Prymon odpowiedział, iż wszystkie zgłaszane problemy zostały 
przekazane staroście. W Hucisku – zamulony przepust przed lasem, brak znaku 
„niebezpieczny zakręt w prawo”, wycięcie drzew od Huciska w stronę Huty 
Przedborskiej, do wykonania pozostało ok 2 km drogi od Huty Przedborskiej do 
Huciska oraz ok 2 km drogi od Huty Przedborskiej do Leszcz. Zgłoszony do wykonania 
został odcinek od skrzyżowania w Hucinie w kierunku leśnictwa w Przyłęku, gdzie 
całkowity brak rowów oraz części mostków. Również w Przyłęku był zgłoszony 
problem prawidłowego odprowadzenia wody, odmulenia rowów. Do projektowania 
są dwa chodniki; od Kosów w kierunku szkoły oraz Niwiska do Kościoła. 

                 Na tym zakończono omawianie spraw bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. 

Ad pkt 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Niwiska z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za 2014 rok w skrócie przedstawiła wójt gminy Elżbieta Wróbel. 
- Gmina ma ustawowy obowiązek złożenia takiego sprawozdania i zostało przekazane 
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radnym w materiałach sesyjnych. W oparciu o ustawę o działalności pożytku 
publicznego i wolontariat, w oparciu o ustawę o sporcie idą dotacje do klubów 
sportowych od 2013 roku. Ponadto w oparciu o ustawę o systemie oświaty 
realizujemy zadania własne gminy, które są scedowane do realizacji przez organizacje 
pożytku publicznego – wolontariacie, skupiające ludzi aktywnie działających na rzecz 
swoich statutowych zadań. Od roku 2013 są przyznawane dotacje dla poszczególnych 
klubów sportowych na realizację zadań w zakresie sportu na terenie gminy. Kluby w 
roku 2014 realizowały zadania zgodnie z umową, mają obowiązek się rozliczyć w 
terminie 30 dni po zakończeniu roku budżetowego. Gmina Niwiska w różny sposób 
wspiera organizacje pożytku publicznego; w pozyskiwaniu funduszy 
pozabudżetowych, pisaniu projektów, informowaniu o małych grantach, o dużych 
projektach, gdzie mają możliwość pozyskania środków finansowych. Gmina pomaga 
w realizacji projektów, rozliczeniu. Kolejna organizacją, w którą jest włączona gmin a 
Niwiska to lokalna Grupa działania LASOVIA. Od 1 lipca poszerzy się nasza LGD o dwie 
gminy, Tuszów Narodowy i Mielec. W ramach współpracy z jednostkami OSP na 
terenie gminy w roku 2014 gmina Niwiska składała wniosek na zwiększenie 
potencjału technicznego OSP i pozyskaliśmy sprzęt pożarniczy w celu poprawy 
bezpieczeństwa na terenie gminy. Gmina Niwiska jako partner prowadzi wspólnie z 
stowarzyszeniami projekty POKL /punkty przedszkolne, żłobki/ z Ministerstwem Pracy 
i Polityki Społecznej czy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Komańskiego,  w roku 2014 
realizowana była strategia na rzecz edukacji dzieci najmłodszych. Współpracujemy w 
temacie badań profilaktycznych związanych z wdrożeniem populacyjnego programu 
wczesnego wykrywania  raka piersi i badań cytologicznych. Gmina prowadzi 
międzysektorową współpracę, braliśmy udział w XV turnieju gier sportowych dla osób 
niepełnosprawnych. Bierzemy udział w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej, 
gdzie gmina funduje nagrody. GOKiB oraz stowarzyszenie kół gospodyń wiejskich z 
terenu gminy Niwiska corocznie organizuje targi rodzimej tradycji. Stowarzyszenia 
współorganizują Biesiadę u Hupki. Poprzez współpracę z „Automobil” klubem 
mieleckim w roku 2014 odbył się rajd po terenie gminy Niwiska a także 
przeprowadziliśmy turniej bezpieczeństwa drogowego w Szkole Podstawowej w 
Przyłęku. Dla bezpieczeństwa Automobil zafundował dzieciom szkolnym opaski 
odblaskowe. W podsumowaniu wójt gminy podkreśliła, iż współpraca z organizacjami 
pozarządowymi bardzo dobrze się układa. 

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

Ad pkt 7. Program opieki nad zabytkami omówiła sekretarz gminy Jolanta Marut. 
Sporządzenie tego programu jest zadaniem wójta, przyjęcie leży w kompetencji Rady 
Gminy. Przed przyjęciem program podlega zaopiniowaniu przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Program dla gminy Niwiska został opracowany w ramach 
projektu „Urzędy Przyjazne i Bez Barier” przez biuro projektowe w Mielcu. Dla 
każdego zabytku zostały opracowane bardzo szczegółowe karty oceniając stan 
techniczny, opracowano dokumentację fotograficzną raz zalecenia w zakresie zdań 
niezbędnych do realizacji. W niektórych przypadkach stan jest bardzo zły, prawie 
niemożliwy do odtworzenia, ale ze względów własnościowych czy nieuregulowanego 
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stanu prawnego nie ma możliwości wystąpienia o skreślenie z ewidencji zabytków. 
Zabytki w naszej gminie te, które są własnością komunalna są w dobrym. Oficyna 
dworska jest przygotowana do remontu.  

                W dyskusji radny Stanisław Rzeszutek nawiązując do otrzymanego projektu 
programu opieki nad zabytkami zadał pytanie, czemu mają służyć beznadziejne domy 
czy stodoły tam ujęte?  

                W odpowiedzi pani Jolanta Marut wyjaśniła, iż wszystkie nieruchomości 
wpisane do ewidencji zabytków mogą zostać wykreślone, jeśli z takim wnioskiem 
wystąpi właściciel. Niektóre z tych nieruchomości mają nieuregulowany stan prawny, 
w innych przypadkach właściciele nie podpisali zgody na wystąpienie o wykreślenie 
obiektu z ewidencji zabytków. Wykreślenie z ewidencji zabytków następuje po ocenie  
stanu technicznego obiektu przez komisję od konserwatora. Natomiast wykreślenie  z 
rejestru zabytków następuje decyzją ministra kultury. 

               Radny Jan Dziadura zadał pytanie, kto decydował o wpisaniu do rejestru 
zabytków takich obiektów, jak np. w Siedlance? 

               Wszystkie obiekty są wpisane w dawnym planie zagospodarowania 
przestrzennego, w którym roku on  był sporządzony – nie wiadomo. Decyzja o wpisie  
do rejestru założenia parkowo – dworskiego jest z 1978 roku. 

                Radny Robert Róg przypuszcza, że ktoś kiedyś musiał zgłosić dany obiekt, by 
wszedł w formę ochrony. Właściciel na pewno nie zgłosił, robią takie rzeczy z urzędu, 
ale muszą mieć dane. Na pewno zostało to zaewidencjonowane w przeszłości i tak 
jest do dziś. Skoro tak jest, nie jesteśmy w stanie tego zmienić. 

                 Wobec wyczerpania listy dyskutantów, odczytano projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Niwiska, po czym 
przystąpiono do głosowania. 
       
        

Rada Gminy – nie wnosząc uwag jednogłośnie podjęła uchwalę Nr VII/37/2015 w 
sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Niwiska na 
lata 2015 – 2018”. 

Ad pkt 8. Pani Elżbieta Wróbel szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.  

                 Radny Skiba zadał pytanie, która jednostka dostanie mundury specjalne? 

                 W odpowiedzi wójt gminy poinformowała, iż mundury specjalne i pompę 
szlamową dostanie OSP Trześń. 

                 Radni – nie wnosząc uwag – jednogłośnie podjęli uchwałę Nr VII/38/2015 w 
sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok. 
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Ad pkt 9. Do składu komisji doraźnej – komisji statutowej zgłoszono radnych: 
Stanisława Bryka, Jana Dziadurę, Stanisława Nawalanego, Piotra Skibę, Roberta Roga, 
Stanisława Rzemienia. Radny Bryk nie wyraził zgody, pozostali kandydaci zgodę 
wyrazili. Na przewodniczącego komisji zaproponowano Jana Dziadurę. 
                 Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VII/39/2015 w sprawie 
powołania komisji doraźnej. 

Ad pkt 10. Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej przedstawiła kierownik GOPS Barbara Czachor. Zasoby 
obejmują infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na 
zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. 
Ocena zastąpiła bilans pomocy społecznej, zawiera liczbę osób i rodzin korzystających 
z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. Dane ukazują 
lokalną sytuację społeczno – demograficzną gminy oraz niezbędne do realizacji 
kwestie społeczne, Do tych zagadnień należy wsparcie osób i rodzin w wysiłkach 
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie im 
przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Istotne znaczenie mają 
również kwestie związane z polityką rynku pracy, ochroną zdrowia, polityką 
mieszkaniową i oświatą. Zasoby zawierają dane dotyczące prognozowania 
funkcjonowania pomocy społecznej na kolejne lata. Ocena wraz z rekomendacjami 
jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Zasoby pomocy społecznej są 
przekazywane do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, skąd – po weryfikacji 
zostaną przekazane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dane statystyczne 
dotyczą roku 2012, 2013, rokiem oceny jest 2014, kolejne lata to prognozowanie.  
W prognozowaniu ujęto powstanie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych  oraz 
dalsze funkcjonowanie świetlicy dla dzieci. Zakłada się powstanie Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Pani Czachor odczytała rekomendacje do oceny zasobów 
pomocy społecznej. 

                   Radni  nie podejmowali dyskusji w przedstawionej kwestii. 
 

Ad pkt 11. Do składu doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej do komunalizacji mienia 
Skarbu Państwa zgłoszono radnych:  
Stanisława Rzeszutka, Stanisława Nawalanego, Józefa Chmielowca, w tym na 
przewodniczącego komisji – Stanisława Rzeszutka.  
                 „Za” podjęciem uchwały Nr VII/40/2015 w sprawie powołania komisji 
głosowało 12 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosowania”- 1 radny. 
Uchwała została podjęta. (Brak na sali obrad radnego Jana Boronia). 

Ad pkt 12. Omawiając projekt  uchwały w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów 
publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Niwiska oraz ustalenia sieci oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych wójt gminy pani Wróbel wyjaśniła, iż 
związane jest to z wprowadzeniem ulic w miejscowościach  Hucina i Kosowy. Poza 
dostosowaniem obwodów szkół z podziałem na ulice nic się innego nie zmienia. 
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                 Dla radnego Jana Dziadury niejasnym jest zapis § 2 uchwały. Pani wójt  
wyjaśniła, iż Uwrocie i Okrąglica należą do obwodu Hucina. 
                  Zdaniem radnego Roga obwód to powinna być miejscowość, dlatego przy 
tworzeniu zespołów do tematu trzeba wrócić. Zdajemy sobie sprawę, że to się nie 
przełoży fizycznie na nic, bo rodzic i tak podejmie decyzję, gdzie dziecko będzie 
chodzić. 
                 Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VII/41/2015 w sprawie 
ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę 
Niwiska oraz ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
(Głosowało 13 radnych). 

Ad pkt 13. Radny Piotr Skiba złożył interpelację – zapytanie dotyczące następujących 
spraw: „ W centrum miejscowości Trześń znajdują się zabudowania własności 
prywatnej o bardzo złym stanie technicznym. Obiekty te nie będąc zabezpieczone np. 
ogrodzeniem stanowią zagrożenie dla osób postronnych czy tez mieszkańców 
miejscowości Trześń. Stanowią one złą wizytówkę miejscowości porażając swoim 
wyglądem pośród zadbanych posesji do nich przylegających. Z uwagi na możliwości 
wynikające z prawa budowlanego dotyczącego stanu technicznego budynków ich 
bezpieczeństwa itd. Radny zwraca się z zapytaniem, czy kiedykolwiek zostały podjęte 
działania zmierzające do wyeliminowania tej sytuacji w centrum miejscowości Trześń, 
chociażby poprzez zgłoszenie do służb nadzoru budowlanego właściwego ze względu 
na położenie zdegradowanych budynków. Kolejnym budynkiem opuszczonym i 
zaniedbanym jest budynek po byłym GS-sie. 
W związku z posiadanymi informacjami w zakresie wykonywania dodatkowych prac 
przez pracowników Gminy na rzecz stowarzyszeń działających na mieniu gminnym, 
jak również dodatkowych prac dotyczących sprawowania funkcji np. kierownika 
projektu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” itp. Radny 
zwraca się z zapytaniem, ilu pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Niwiska 
posiada dodatkowe umowy zatrudnienia i dodatkowe wynagrodzenie w ramach 
projektów realizowanych przez gminę czy też gminę i np. stowarzyszenie. Na jakiej 
podstawie osoby wykonujące swoje obowiązki jako pracownicy otrzymują dodatkowe 
umowy i wynagrodzenia z tytułu prowadzenia, rozliczania czy też koordynacji 
projektów unijnych. 
Kolejna sprawa dotyczy odkrzaczenia działki w Trześni wzdłuż drogi powiatowej. Jest 
ona bardzo zarośnięta, stwarza zagrożenie pożarowe. Dlatego trzeba wydać decyzję, 
szczególnie na odkrzaczenie na odcinku do krzyża. Główne centrum powinno być 
zadbane i jest to do zrealizowania. Inspektor nadzoru budowlanego powinien się 
wypowiedzieć, jeśli budynek nadaje się do remontu, to doprowadzić do właściwego 
wyglądu, jeśli nie – winny być rozebrane, skoro nikt tam nie mieszka.’ 
Interpelacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik do protokołu. 

                       Pytanie radnego Bryka zwiąże było ze sprawą napływu środków od 
wojewody za zwrot paliwa rolniczego. Należałoby zapytać wojewodę, dlaczego się tak 
dzieje, skoro prace rolnicze już się zaczęły, a środki nie napływają. Ustawa mówi, że 
powinny być w turze wiosennej do 30 kwietnia. Wielu rolników się denerwowało, 
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gdyż roboty polowe były w toku, a pieniędzy w banku nie było. Należałoby zapytać 
wojewodę, jak on traktuje rolnictwo i czy w ogóle czuje to rolnictwo na podkarpaciu. 
Są to środki, które wynikają z ustawy, są zabezpieczone w budżecie państwa i 
wojewoda powinien te środki przekazywać wcześniej. Radny zastanawia się nad 
innym rozwiązaniem, czy nie można ze środków gminnych wcześniej wypłacić 
rolnikom, a następnie otrzyma się je z urzędu wojewódzkiego. Należy zapytać 
rzecznika prasowego wojewody, jak tą sprawę widzi. Można np. wypłacić środki 
rolnikom na początku kwietnia, ponieważ roboty polowe w tym roku rozpoczęły się 
już w marcu. 

                    Odpowiedzi radnemu Brykowi udzieliła pani Wróbel. Do 30 kwietnia  
z ustawy jest obowiązek wypłacenia i wojewoda się w terminie wywiązuje, tylko 
zawsze są w ostatnie dni miesiąca. Jest to dotacja celowa, w dniu wpłynięcia do 
gminy automatycznie są wypłacane. 

W wolnych wnioskach pani wójt przekazała kilka informacji. Urząd Marszałkowski 
ogłosił nabór wniosków. Brak jest możliwości przystąpienia do programu nowych 
sołectw. Będzie złożony wniosek na fundusze sołeckie sołectwa Kosowy, gdzie 
wydatkowaliśmy 27 500 zł na  klimatyzację w remizie. 
kolejny temat – geofizyka scedowała naprawę szkód na dwóch przedsiębiorców, po 
stronie północnej pan Mokrzycki z Cmolasu, po stronie południowej pan Smolak. 
Powiat Kolbuszowski ogłosił przetarg na chodnik w Przyłęku 418 m. Nie jest ogłoszona 
droga schetynówka oraz przetarg na chodnik w Niwiskach. 
Starosta Powiatu Kolbuszowskiego wystąpił do gminy Niwiska o wskazanie zadania do 
schetynówki roku 2016, w którym gmina chciałaby partycypować. Zarząd Powiatu 
sugeruje drogę od drogi wojewódzkiej 875 w kierunku marmurów. Do wartości 
inwestycji 50% środki finansowe z budżetu państwa, 50% gmina. Jeżeli Kolbuszowa 
brałaby udział we wniosku i robiona by była droga od rzeczki do Nowej Wsi, to jest 
dokumentacja na ten odcinek. Pani wójta uważa, że przy realizacji tej inwestycji 
należałoby zmontować chodnik Niwiska – Trześń, ponieważ pozyskalibyśmy 50% 
środków z projektu przebudowy dróg lokalnych. Wójt gminy w piśmie do starosty 
odpisała, że gmina Niwiska jest zainteresowana drogą Przyłęk w kierunku marmurów. 
Trzeba się też zastanowić nad chodnikami w stronę kościoła w Niwiskach. 
Odbył się kolejny przetarg na wywóz śmieci, firma DEZAKO złożyła ofertę za 748 tys. zł 
na 21/2 roku. Nie da się rozpatrzyć przetargu bez dalszej dyskusji nad tematem, 
musza się odbyć posiedzenia komisji. 

                   Radny Robert Róg zwrócił się z prośbą Co do śmieci – temat uda się 
załatwić w maju, na pewno nie obejdzie się bez delikatnych podwyżek. 

                   Radny Stanisław Bryk przypomniał, iż poseł Chmielowiec zobowiązał się 
wesprzeć wszystkie działania aby tak zorganizować sprawę, aby w roku 2015 został 
zrobiony odcinek drogi Kolbuszowa – Niwiska. 

                     Radny Magda zauważył, że przed krzyżówką drogi od Niwisk do Huciska 
nie ma rowu. Rosną dość pokaźne drzewa wypychając asfalt. Należy coś z tym zrobić. 
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                     Przewodniczący Robert Róg podejmując kwestię chodników w Przyłęku 
czy Niwiskach porównał ich wartość do sztabek złota, bo ten w Przyłęku będzie ponad 
1 mln zł kosztował zanim dojdzie do końca. Pewnie by 3,5 metrową drogę z boku 
wybudował i jeszcze wywłaszczył ludzi. Dobrze by było zamykać temat chodników, by 
się nie denerwować, bo jeśli się policzy wartość mb chodnika, to są to pieniądze 
olbrzymie. 

Ad pkt 15. W tym punkcie nikt nie zabierał głosu. 

                       Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, zakończono obrady VII 
Sesji VII kadencji Rady Gminy Niwiska. 

 

              Protokołowała: 
                        
                        

 

 

 

 
 

 
                

 
 

 

 

 

 


