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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 28 maja 2015 r. 

  

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13. 

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. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej  Gminy 

Niwiska na 2015r.  

6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Niwiska na 2015r.  

7. Ocena funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/179/2012 Rady Gminy 

Niwiska z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 

VII regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska. 

9. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

10. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia 

stawki opłaty za pojemnik. 

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

szczególnym uwzględnieniem oświaty i infrastruktury. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zapytania, wnioski mieszkańców. 

 

 

Ad. pkt 1. Obradom przewodniczył pan Robert Róg, który po otwarciu sesji  

13 radnych, Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał 

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

Ad pkt 3. Przewodniczący rady złożył podziękowanie dla radnych za terminowe 

złożenie oświadczeń majątkowych. 

Ad pkt 4. Informacja o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym od 30 kwietnia 

2015 r. do 28 maja 2015 r., którą przedstawiła pani Elżbieta Wróbel stanowi załącznik 
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do protokołu.  

 

Ad pkt 5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej 

gminy Niwiska na 2015 rok odczytała wójt gminy Elżbieta Wróbel jednocześnie 

wyjaśniając potrzebę zmian w dochodach i wydatkach budżetowych. 

                 W dyskusji radny Stanisław Rzeszutek zadał pytanie związane z zapisami 

dotyczącymi  opracowania tekstu do książki. Było to w III zmianie budżetowej, 

obecnie powtarza się w kolejnej – IV zmianie, dotyczy rozdziału 4170. 

                  Ten wydatek był w promocji w wydatkach niewygasających 2014 roku, nie 

został wykonany. Na poprzedniej sesji został wprowadzony po stronie dochodów, ale 

nieprawidłowo po stronie wydatków, bo poszedł do Urzędu Gminy zamiast na 

promocję. W związku z pomyłką zmniejszamy w Urzędzie i dajemy prawidłowo na 

promocję – wyjaśniła skarbnik gminy Jolanta Łagowska. 

                   Innych uwag nie było, radni jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr VIII/42/2015 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy Niwiska na 2015 rok. 

Ad pkt 6. Skarbnik gminy omówiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niwiska na 2015 rok, którą 

przygotowano w  związku z II turą wyborów prezydenckich i przesłanymi przez 

Krajowe Biuro Wyborcze  środkami pieniężnych na wypłatę diet dla członków komisji. 

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest zwiększeniem deficytu 

budżetu gminy o kwotę 34 628,75 zł. Są to środki wolne pozostające na rachunku 

bankowym, które nie zostały wcześniej wprowadzone, ponieważ dotyczyły realizacji 

projektu „czas na aktywność w gminie Niwiska” realizowanego przez GOPS. Jednostka 

ta dopiero w m – cu maju podpisała umowę, mogliśmy ten projekt rozpisać, a jego 

realizacja została przedłużona do września 2015 r. Równocześnie przy zmianie 

prognozy finansowej zmieniono załącznik dotyczący przedsięwzięć. 

                 Radni nie podejmowali dyskusji, „za” podjęciem uchwały Nr VIII/43/2015 w 

sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niwiska głosowało 13 

radnych na 13 obecnych na sesji. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad pkt 7,8. Sekretarz gminy Jolanta Marut nawiązując do oceny systemu gospodarki 

odpadami zaznaczyła, iż kończy się umowa z firmą DEZAKO. Gmina ogłosiła dwa 

przetargi, które skończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ kwota zaplanowana 

w budżecie nie wystarczyła na podpisanie umowy. Po dyskusjach na komisjach 

rozpisano trzeci przetarg ze zmianą częstotliwości odbioru odpadów selektywnych, co 

spowodowało mniejszą różnicę między kwotą zakładaną w budżecie a kwotą  

z przetargu. Jednak i tak brak jest kwoty 76 959,96 zł na okres 30 m – cy. Państwo 

radni na komisjach otrzymali kalkulację różnych wariantów zrównoważenia 

brakującej kwoty. Wybrano podwyżkę przy gospodarstwach 1 i 2 osobowych o 40 gr 

od osoby miesięcznie, dla gospodarstwa 3 osobowego i więcej – podwyżka 
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wyniosłaby 1,85 zł miesięcznie. Uwzględniając opinię merytorycznej komisji 

przygotowano taki projekt uchwały. Nastąpił wymóg zmiany regulaminu utrzymania 

czystości i porządku w gminie, otrzymaliśmy pozytywną opinię Sanepidu. W uchwale 

są uwzględnione podwyżki 25% w stosunku do obecnych cen przy nieruchomościach 

niezamieszkałych, które dają kwotę 19 890,00 zł. Przy gospodarstwach 1 osobowych, 

których jest 183 podwyżki dają kwotę 2 196,00 zł., przy gospodarstwach 2 

osobowych, których jest 265 uzyskamy kwotę podwyżki 6 360,00 zł., przy 

gospodarstwa 3 osobowych i więcej, których jest 874, podwyżka daje kwotę 

48 507,00 zł. Takie rozwiązanie pozwala podpisać umowę na 30 miesięcy. 

Pani Marut zapoznała z nowym brzmieniem § 10 lit. b  regulaminu utrzymania 

czystości i porządku w gminie. 

                 Radny Piotr Skiba uznaje za słuszną propozycję dot. odbioru odpadów 
selektywnych co drugi miesiąc.  Jest to wystarczające, a koszty mniejsze. 
                  Po odczytaniu treści uchwały Nr VIII/44/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVII/179/2012 Rady Gminy Niwiska z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska otwarto 
dyskusję.  
                  Sołtys wsi Siedlanki pani Rutkowska zaznaczyła, że w okresie letnim w 
czasie wakacji jest więcej odpadów plastikowych, w związku z tym należałoby w 
harmonogramie ustalić comiesięczny odbiór w czasie wakacji, natomiast w okresie 
zimowym ustalić większą ć odbioru tego rodzaju odpadów. 
                   Wójt gminy pani Wróbel wyjaśniła, iż w regulaminie mówi się „6 razy w 
roku”. Ustalenie w którym miesiącach określi harmonogram. 
                   Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę  Nr VIII/44/2015 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXVII/179/2012 Rady Gminy Niwiska z dnia 10 grudnia 2012 r.  
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Niwiska. 

Ad pkt 9. Następnie pani Marut przystępując do zreferowania projektu uchwały w 
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów  zaznaczyła, iż mienia się jedynie zapis § 1 pkt.2, który aktualnie brzmi: 
”odbieranie selektywnie zebranych odpadów obejmujące: papier i makulaturę, szkło, 
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe będzie prowadzone co 
drugi miesiąc (6 razy w roku).”  
                  W dyskusji radny Skiba stawia wniosek o przegłosowanie uchwały. 

                  Sołtys wsi Siedlanki pani Rutkowska zaznaczyła, że w okresie letnim w 
czasie wakacji jest więcej odpadów plastikowych, w związku z tym należałoby w 
harmonogramie ustalić comiesięczny odbiór w czasie wakacji, natomiast w okresie 
zimowym ustalić większą rozciągłość odbioru tego rodzaju odpadów. 
                   Wójt gminy pani Wróbel wyjaśniła, iż w regulaminie mówi się „6 razy w 
roku”. Ustalenie w którym miesiącach określi harmonogram. 
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                    Radny Róg zaproponował, aby harmonogram – przed jego ostatecznym 
ustaleniem przedyskutować na komisji z udziałem sołtysów. 
                    Innych uwag nie było, po odczytaniu treści uchwały Nr VIII/45/2015 
poddano ją pod głosowanie. „Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 
„przeciw”- 0, „wstrzymało się od głosowania” – 0. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie. 

Ad pkt 10. Przystępując do rozpatrzenia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik pan Robert Róg przypomniał, iż jest 
podwyżka o 0,40 zł miesięcznie od osoby w gospodarstwach jedno i dwu osobowych 
– jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  
W gospodarstwach  domowych od trzech i więcej osób - podwyżka o 1,85 zł 
miesięcznie. 
                  Radny Bryk ustosunkowując się do sposobu wyboru metody czy ustalenia 
stawek powiedział, iż jasnym jest, że system powinien się bilansować, natomiast 
dojście do tej kwoty, która została wynegocjowana na przetargu można podzielić 
bardziej sprawiedliwie. Podwyżka dla gospodarstw 1 czy 2 osobowych jest wprawdzie 
nieznaczna, bo 0,40 zł , natomiast przy gospodarstwie np. 5 osobowym kwota od 
pojemnika wynosi 20 zł, co daje 4 zł od osoby. Pan Bryk stwierdził, że Rada przyjmując 
taki system kieruje się prywatą, bo patrzy przez pryzmat własnych sytuacji 
rodzinnych. Zdaniem radnego sytuację można rozwiązać w sposób inny, mianowicie 
na osobę. Jeżeli są osoby, które mają trudną sytuację materialną to trzeba 
zastosować albo kartę dużej rodziny i wprowadzić jednocześnie system ulg, 
przesuwając środki z budżetu na dofinansowanie w ramach karty dużej rodziny. 
Można ewentualnie szukać możliwości wsparcia ze środków pomocy społecznej, bo 
i tak wszyscy nie zapłacą. Trzeba było sprawę bardziej sprawiedliwie rozwiązać. 
Śmieci tworzy człowiek, im więcej ludzi w rodzinie, tym więcej śmieci. Radny uważa, 
że ten system nie jest systemem sprawiedliwym. Kiedyś powinniśmy przyjąć taki 
system, że przyjmujemy od osoby i wprowadzamy ulgi dla rodzin wielodzietnych. 
                  Radny Jan Boroń dodał, iż są takie osoby, które żyją z dofinansowania z 
opieki społecznej. W ich gospodarstwa śmieci nie ma kompletnie. Jakie kryteria w 
stosunku do tych osób podejmie gmina, czy jest możliwość umorzenia nie zapłaconej 
kwoty ewentualnie całkowicie zwolnic z opłat? 

                   Pani wójt odpowiedziała, iż dzisiaj nie musi śmieci produkować. Jeżeli jest 
osoba, która posesję zamieszkuje, to jest deklaracja i jest obowiązek uiszczania opłaty 
śmieciowej. Jest możliwość umorzenia po zwróceniu się z podaniem. 
Może na osobę byłoby bardziej adekwatne, ale w 2012 roku, kiedy ustalano zasady, 
brano pod uwagę mniejszą odpłatność w większych rodzinach. Obecnie – aby 
wszystko zmienić, musi być wypowiedzenie dostarczone do każdego i ponowne 
zebranie deklaracji. 
                   Radny Bryk polemizując z panią wójt powiedział, że w ustawie wcale nie 
jest tak zapisane, że 1 czy 2 osobowe rodziny płacą więcej. Ustawa stanowi, że trzeba 
mieszkańca czy gospodarstwo domowe obciążyć, ale nie mówi że w ten sposób, że jak 
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jest 1 czy 2 osoby to płacicie więcej. System został opracowany, ale w każdej chwili 
można go zmienić. Można było na komisjach podejść do sprawy w inny sposób i nie 
bylibyśmy posądzani o prywatę. 
                   Radny Rzemień nie widzi wyjścia  z sytuacji, jeżeli chodzi o rodziny, w 
których zamieszkuje kilka osób.  Podał przykład ze swojej miejscowości, gdzie 
zamieszkuje kilka osób, a w rzeczywistości jest ich 1 czy 2, bo reszta jest za granicą i 
tutaj śmieci nie produkują. Przyjeżdżają np. 2 razy w roku na tydzień i czy mają  
płacić? – pyta radny. Zdaniem radnego ten system, który jest teraz jest bardzo dobry. 
                  Radny Skiba popiera wniosek swego przedmówcy,  
                   Przewodniczący rady zamyka dyskusję i przechodzi do odczytania projektu 
uchwały Nr VIII/46/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty  
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. „Za” podjęciem uchwały głosowało 12 
radnych, „przeciw” – 0, „wtrzymał się od głosowania” – 1 radny. Rada Gminy podjęła 
uchwałę. 

Ad pkt 11. Pan Robert Róg zaznaczył, że polityka rozwojowa gminy jest przedstawiona 
w ogólnym zarysie w Strategii Rozwoju Gminy Niwiska w rozdziale „Cele strategiczno 
– operacyjne.” Ujęto tam m in, zadania inwestycyjne  uzależnione od czynników 
zewnętrznych i wewnętrznych, bez jednoznacznego wskazania zadań. 
                  Przewodniczący Komisji Rozwoju społeczno – Gospodarczego Stanisław 
Rzeszutek przedstawił zarys inwestycji i remontów planowanych w 2015 roku. 
Zadania te zostały ujęte w budżecie gminy Niwiska. 
                  /Wykaz zadań wraz planowaną wysokością nakładów stanowi załącznik 
do protokołu/. 
                  Przewodniczący Komisji Oświaty Jan Dziadura omówił temat oświaty, 
Informacją objął posiedzenie komisji z 15 maja 2015 r. poświęcone funkcjonowaniu 
oświaty w gminie Niwiska, którego tematem było zapoznanie się z arkuszami 
organizacyjnymi szkół na rok 2015/2016 oraz rozpatrzenie wniosków rodziców dzieci 
ze szkół w Siedlance, Kosowach i Przyłęku w sprawie rozłączenia klas w przedmiotach 
j. polski, matematyka, j. angielski w roku szkolnym 2015/2016 i w latach następnych. 
Pan Dziadura podał dane o liczbie uczniów w poszczególnych szkołach, liczbie 
uczniów w klasach „0”, licznie godzin ogółem, liczbie nauczycieli pełnozatrudnionych, 
niepełnozatrudnionych, liczbie oddziałów. Komisja przeanalizowała możliwości 
funkcjonowania klas bez łączeń. Aby ta sprawa została rozstrzygnięta, potrzebne są 
środki finansowe. Komisja dostrzega taką potrzebę, aby dzieci dwóch klas nie uczyły 
się razem, ponieważ obniża to poziom nauczania oraz utrudnia pracę nauczycieli. 
Komisja wystąpiła do wójta gminy z wnioskiem o wyliczenie kosztów obniżenia 
pensum dla dyrektorów szkół o 2 godziny (godziny przejmą nauczyciele) oraz koszty 
rozdziału klas łączonych w przedmiotach: j. polski, matematyka, j. angielski we 
wszystkich szkołach. Rozliczyć dokładnie koszty prowadzenia szkół oraz przedstawić 
otrzymane subwencje w roku 2014 (każda szkoła oddzielnie). Materiały przekazać do 
biura rady w terminie do dnia 10 czerwca br. 
/Pełna treść wystąpienia przewodniczącego Komisji Oświaty stanowi załącznik do 
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protokołu/ 
                  Radny Robert Róg w zakresie rozwoju na kolejne lata zaznaczył, że oświata 
musi być oczkiem w głowie. Niewątpliwie priorytetem jest temat dotyczący 
kanalizacji Hucisko – Zapole. Następnie przedstawił potrzeby społeczeństwa 
uwidocznione w protokołach zebrań wiejskich. 
Niwiska: droga w kierunku Blizny, droga k. p. Zygmunta, chodnik w koniec.  
Hucisko: przepusty pod drogami, brak poboczy przy drodze w stronę Pustek, 
pełnowymiarowe boisko oraz remont dróg śródpolnych. 
Trześń: wysokie ogrodzenie od ulicy. 
Kosowy: nawierzchnia asfaltowa droga Góra Kosowska, remont z wyposażeniem 
kuchni w Domu Strażaka, zagospodarowanie terenu wokół szkoły, bitum łączący 
drogę gminną z powiatową (obok pana Kozy), chodnik przy drodze powiatowej od 
drogi wojewódzkiej do szkoły wraz z parkingiem przy szkole, budowa sali 
gimnastycznej przy szkole wraz z przedszkolem, remont czterech pomieszczeń w 
Domu Strażaka, ścieżka od Kosów od Trześnika koło SKR przez pola. 
Zapole: sprawy mostków. 
Przyłęk: rozbiórka starej szkoły, chodnik przy drodze powiatowej, droga powiatowa w 
jedną i drugą stronę, droga gminna, hala sportowa, kwestia bankomatu, droga z 
Przyłęka do Huciny. 
Radny Robert Róg podkreślił, iż na kolejne lata powinniśmy wprowadzać do realizacji 
te zadania, które wpływają od społeczeństwa. 
                      Radni nie podejmowali dyskusji w w/w sprawach. 

 
Ad pkt 12. Pan przewodniczący odczytał treść odpowiedzi na interpelację złożoną na 
poprzedniej sesji przez radnego Piotra Skibę. /Kserokopia – w załączeniu/. 
                    Radny Skiba ustosunkowując się  do odpowiedzi stwierdził, że za 
bezpieczeństwo i porządek odpowiedzialny jest w gminie wójt. Radny przeprowadził 
rozmowę na ten temat z pracownikiem Starostwa Powiatowego panem Stąporem i to 
nie radny ma wysyłać zgłoszenie. Z wnioskiem o dokonanie oceny budynku ma 
wystąpić wójt. Oprócz tego wójt gminy ma pracownika od spraw budowlanych, który 
powinien się tym zająć, wysłać takie zgłoszenie a nie próbować  wrabiać w to 
radnych. Radny wskazuje przyczyny, ale nie , każdy może wejść, może dokonać czegoś 
złego. Ponadto powinno nastąpić wykoszenie trawy i odkrzaczenie drogi przynajmniej 
do krzyża. Jest na to przepis i trzeba to zrobić – mówił radny. 
Pan skiba odniósł się również do drugiej części odpowiedzi na interpelacje. Pani wójt 
wie dokładne, kto prowadzi projekty, bo wszystkie wnioski były robione w Urzędzie 
Gminy. Kierownictwo urzędu dobrze wie, kto jest kierownikiem projektu, asystentem 
itd., ale nie trzeba odsyłać radnego do stowarzyszenia. Radnemu wiadomym jest, że 
niektórzy pracownicy dużo zarabiają obsługując projekty, bo ich mają po 2 -3. 
Pracownicy zwracali na to uwagę, że niektórzy krocie zarabiają, a inni – nie mają ani 
jednego projektu   Radny zadając tą interpelację chciał się dowiedzieć, kto jest 
uprzywilejowany, a kto nie.  
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Ad pkt 13. 14. Nikt nie zabierał głosu. 

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

 

           Protokołowała:          

 

 

 

         

 


