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Protokół 

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

 

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

i zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji (28.05.2015r.  i 12.06.2015r.) 

3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

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

wykonania uchwał Rady. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy Niwiska za 

2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Niwiska oraz sprawozdania 

finansowego Gminy za 2014 rok. 

6. Zapoznanie się z uchwałą nr XV/68/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Niwiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 

2014 rok. 

7. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Niwiskach  

o wykonaniu budżetu Gminy Niwiska za 2014 rok. 

8. Zapoznanie się z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska z dnia  

3 czerwca 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Niwiska za 2014 rok. 

9. Zapoznanie się z uchwałą Nr XV/132/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii  

o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska o udzielenie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2014 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niwiska. 

12. Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Niwiska na  

2015 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

z mieszkańcami Gminy Niwiska. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Gminy Niwiska 

programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych – Lokalna Karta Dużej Rodziny. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wolne wnioski i informacje. 

19. Zapytania, wnioski mieszkańców. 
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Ad pkt 1.  Obradom przewodniczył pan Robert Róg. Z okazji awansu  LKS Hucina .do klasy 

okręgowej w sezonie 2014/2015 wójt gminy Elżbieta Wróbel oraz przewodniczący rady 

Robert Róg wręczyli  na ręce przedstawiciela klubu pana Jarosza grawerkę. Jednocześnie  

składano gratulacje i życzono dalszych sukcesów  dalszych sukcesów sportowych. 

 

Po powitaniu zaproszonych gości oraz radnych prowadzący obrady  stwierdził, iż w sesji 

uczestniczy 15 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad pkt 2. Do protokołów z poprzednich sesji odbytych w dniach 28.05.2015r.  i 12.06.2015r. 

uwag nie zgłoszono 

 

Ad pkt 3. Przewodniczący rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. Uczestniczył na zaproszenie LKS w Hucinie w spotkaniu dotyczącym ich 

obecnej i przyszłej działalności oraz przedstawionych problemów, m.in. problem dotyczący 

finansowania klubu. Mamy załatwiony temat oświadczeń majątkowych, które trafią w formie 

kserokopii do wójta gminy oraz do Urzędu Skarbowego. 

. 

 Ad pkt 4.. W kolejnym punkcie wójt gminy Elżbieta Wróbel przedstawiła informację o 

realizacji zadań w okresie międzysesyjnym obejmująca okres od 28 maja br. do dnia 

dzisiejszego. / Informacja stanowi załącznik do protokołu/. 

                   Radni nie podejmowali dyskusji na temat sprawozdania. 

 Ad pkt 5 – 11. Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy  z 

wykonania budżetu  gminy Niwiska za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy 

Niwiska oraz sprawozdania finansowego Gminy za 2014 rok. 

                 Przewodniczący rady przypomniał, iż wszyscy radni otrzymali te materiały 

27.03.2015 r. i 27.04.2015 r. Był to okres pozwalający na zapoznanie się z tymi materiałami i 

ich przeanalizowanie. 

                 Zabierając głos wójt gminy Elżbieta Wróbel dla przypomnienia podała, iż budżet 

roku 2014 został uchwalony 30 grudnia 2013 roku. Dochody budżetu gminy określono 

niezrównoważonym z deficytem budżetowym w wysokości 309 110,00 zł. Zarówno dochody 

budżetowe jak i wydatki zostały zgodnie z ustawą o finansach publicznych podzielone na 

bieżące i majątkowe. Planowane dochody bieżące to kwota 16 511 154,65 zł., majątkowe 

983 156,00 zł. natomiast wydatki bieżące to kwota 14 699 306,36 zł., majątkowe 

3 104 114,29 zł. W ciągu roku wydanych było 27 zarządzeń wójta dotyczących zmian w 

budżecie , Rada Gminy podjęła 11 uchwał wprowadzając zmiany zarówno po stronie 

dochodowej jak i wydatkowej. Po uwzględnieniu zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 

2014 roku zamknął się kwotą 20 740 463,16 zł., plan wydatków budżetowych to kwota 

21 480 552,16 zł. Deficyt na koniec roku został zwiększony do kwoty 740 089,00 zł. Budżet po 

stornie dochodów został wykonany w 98,5% planu, po stronie wydatków 96,3% planu. 

Gmina w ciągu roku pozyskała ( poprzez złożenie wniosków do środków unijnych, do 

ministerstwa, [pisząc projekty, uczestnicząc w programach)  kwotę 3 643 250,00 zł., co 

stanowi prawie 20% dochodów budżetowych. 

                   Skarbnik gminy Jolanta Łagowska zapoznała radnych z treścią uchwały Nr 

XV/68/2015 z dnia 31 marca 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
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Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Niwiska 

sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2014 rok. 

/Kserokopia w/w dokumentu stanowi załącznik do protokołu/. 

                  Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Skiba odczytał opinię Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy w Niwiskach o wykonaniu budżetu Gminy Niwiska za 2014 rok, 

oraz uchwałę Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Niwiska z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie 

wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niwiska za 2014 rok. 

/Kserokopie powyższych dokumentów również stanowią kolejne załączniki do protokołu/. 

                   Przewodniczący rady Robert Róg złożył podziękowanie przewodniczącemu komisji 

Piotrowi Skibie jak również całej komisji za wkład pracy, którą włożyła podczas swoich 

posiedzeń przy kontrolach dokumentów z realizacji zadań za ubiegły rok. 

Z kolei zapoznał  z uchwałą Nr XV/132/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii  

o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska o udzielenie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 

                   W kwestii przedstawionych uchwał i opinii radni nie zabierali głosu. 

                    Przechodząc do kolejnego punktu porządku pan Robert Róg odczytał projekt 

uchwały Nr X/51/2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2014 rok. Ponieważ radni nie 

podejmowali dyskusji na temat projektu uchwały,  poddano ją pod głosowanie. „Za” 

podjęciem uchwały głosowało 15 radnych na 15 obecnych na sesji. Rada Gminy jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr X/51/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2014 rok. 

                   Prowadzący obrady ogłosił 10 min przerwy, po czym obrady wznowiono. Na sali 

obecnych 15 radnych. 

                   Przystąpiono do realizacji pkt 11 porządku obrad. Przewodniczący rady Robert Róg 

odczytał treść uchwały Nr X/52/2015 Rady Gminy Niwiska w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Niwiska absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok. Radni jednogłośnie – 

nie wnosząc uwag – podjęli uchwałę Nr X/52/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Niwiska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. /Głosowało 15 radnych/. 

                   Przewodniczący rady  gratuluje pani Elżbiecie Wróbel. 

                   Wójt gminy Niwiska Elżbieta Wróbel dziękuje za udzielenie absolutorium. 

Równocześnie dziękuje wszystkim tym, którzy ciężko pracowali w roku 2014, żeby ten wynik 

osiągnąć. 

Ad pkt 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki zostało bardzo 

szczegółowo przedstawione na Komisji Oświaty – sygnalizuje przewodniczący rady. Wszyscy 

radni otrzymali to sprawozdanie w materiałach sesyjnych. 

Radni uznali, iż nie ma potrzeby odczytywania sprawozdania, nie zabierali też głosu w 

dyskusji. 

Ad pkt 13. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Niwiska na 

2015 rok wnikliwie zreferowała pani Elżbieta Wróbel. Planowane dochody zwiększa się  

o kwotę 218 694,00zł., z tego dochody bieżące o kwotę 164 664,00 zł., dochody majątkowe 
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 o kwotę 54 030,00 zł. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 

5 780,00 zł., są to dochody majątkowe. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 

2915 rok o kwotę 50 974,00 zł., całość stanowią wydatki bieżące. Zwiększa się planowane 

wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 263 888,00 zł., z tego wydatki bieżące o kwotę 

194 014,00 zł., wydatki majątkowe o kwotę 69 874,00 zł. Pani wójt szczegółowo omówiła 

zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji 

budżetowej. 

                        Ponieważ radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały w sprawie 

zmian w budżecie, przystąpiono do głosowania. „Za” podjęciem uchwały nr X/53/2015 w 

sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2015 rok 

głosowało 15 radnych na 15 obecnych na sesji. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad pkt 14. Przed podjęciem kolejnej  uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wyjaśnień udzieliła  pani  Marut. Do 

podjętej na poprzedniej sesji uchwały w powyższej sprawie otrzymaliśmy z Wydziału 

Nadzoru  sygnały, że nie są wszystkie zapisy prawidłowe, dlatego uchwała wymaga poprawy. 

Usunięty został zapis dotyczący uprawnienia do przyjęcia obniżonej opłaty za zbieranie 

odpadów w sposób selektywny, jeżeli w jednym gospodarstwie minimum 50% odpadów 

zostanie uzbierane selektywnie. Zapis ten mamy  w regulaminie utrzymania czystości i 

porządku w gminie, który jest prawem miejscowym i zapisu tego nie należy powtarzać w 

uchwale. W uchwale brakowało natomiast zapisu dotyczącego składania reklamacji przez 

mieszkańców gminy, jeżeli usługi przez przedsiębiorcę  odbierającego odpady nie są 

prowadzone w sposób prawidłowy. Taki zapis wprowadzono w § 4 obecnej uchwały, którego 

treść przytoczono. 

                     Ponieważ radni nie podejmowali dyskusji w przedstawionej kwestii, odczytano 

projekt uchwały, po czym, przystąpiono do głosowania. „Za” podjęciem Uchwały Nr 

X/54/2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów głosowało 15 radnych na 15 obecnych na sesji 

(jednogłośnie). 

 

Ad pkt 15. Projekt  uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

z mieszkańcami Gminy Niwiska odczytała pani Jolanta Marut. 

                  W dyskusji radny Bryk krótko skwitował, iż temat był gorący, zapis został 

uzupełniony. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, przystąpiono więc do głosowania. Za” podjęciem 

Uchwały Nr X/55/2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

z mieszkańcami Gminy Niwiska głosowało 15 radnych. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Ad pkt 16. Projekt uchwały zreferowała wójt gminy Elżbieta Wróbel. Z propozycją 

wprowadzenia na naszym terenie Lokalnej Kartu Dużej Rodziny i z propozycją zniżki 

na basenie wystąpił burmistrz Kolbuszowej. Poprzez podjęcie takiej uchwały i 
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zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą Kolbuszowa, będą mogli skorzystać z 

tańszego biletu wstępu na krytą pływalnię w Kolbuszowej  o 30% (1,50 zł). Na 

refundację wydatków z tego tytułu w zmianach do budżetu przeznaczono kwotę  

2 tys. zł., co wystarczy do końca bieżącego roku. Na terenie gminy nie mamy 

podmiotów, gdzie zastosowanie miałaby Lokalna Karta Dużej Rodziny.  

Następnie pani Elżbieta Wróbel odczytała projekt uchwały. 

                W dyskusji radny Adam Chlebowski zastanawiał się i pytał, czy ta karta 

rodziny umożliwi mieszkańcom z naszych rodzin do skorzystania z tych zwolnień na 

terenie naszej gminy, bo my się jak gdyby podszyjemy pod inną gminę na basen? Czy 

będzie możliwość w najbliższym czasie, by umożliwić zwolnienia na terenie naszej 

gminy?  

                Do pytania radnego ustosunkowała się pani Elżbieta Wróbel. Już dzisiaj po 

podjęciu uchwała umożliwia z niej korzystanie, tylko musi być odpłatność i musi wejść 

jako partner, że będzie tolerował kartę dużej rodziny. Ktoś, kto daje ulgę musi się 

wpisać na listę ogólnopolskich podmiotów. 

                Przewodniczący rady Robert Róg zaznaczył, że uchwała jest po to, żeby dzieci 

korzystając z basenu miały ulgę. W uchwale jest mowa o cenniku, dobrze wiemy że 

nie mamy żadnych obiektów rekreacyjno  – sportowych płatnych na terenie gminy, 

żeby tę ulgę stosować. 

                 Radny Stanisław Bryk stwierdził, że jak na razie to jest szum propagandowy. 

Jak pójdzie w eter, że w Niwiskach się już kartę uchwaliło, to będzie więcej szumu, jak 

efektu. 

                Trzeba będzie dorobić po prostu obiektów rekreacyjno – sportowych 
odpłatnych i wtedy uchwała będzie miała coraz większe zastosowanie – dodał pan 
Robert Róg. 
                  Wobec wyczerpania listy dyskutantów przystąpiono do głosowania nad 
Uchwałą Nr X/56/2015  w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Gminy Niwiska 
Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych – Lokalna Karta Dużej Rodziny. „Za” podjęciem 
uchwały głosowało 15 radnych, została przyjęta jednogłośnie. 

Ad pkt 17. Interpelacje i zapytania radnych. 
                 Radny Stanisław Bryk zwrócił się z zapytaniem do pani wójt o ewentualną 
realizację drogi w kierunku Blizny? Do tej pory są inne drogi realizowane nawet do 
pojedynczych domów – zauważyła radny, natomiast tam mieszka parę osób. 
Należałoby podjąć działania, żeby tej grupie ludzi złagodzić te warunki zamieszkiwania 
i pomyśleć o realizacji utwardzonej nawierzchni. 
                 Pani Elżbieta Wróbel odpowiedziała, iż to nie jest na pewno interpelacja, bo 
ta musi być złożona na piśmie. Na dzień dzisiejszy w budżecie nie ma wolnych 
środków na tą drogę. „Ja nie mówię, że w ciągu roku nie powstanie jakiś pomysł na tą 
drogę” – dodała pani wójt. Czekamy na jakieś wolne środki. 
                  Radny Bryk stwierdził, że one się w budżecie pojawiają co jakiś czas i 
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należałoby o tym pomyśleć. 
                  Radny Róg proponuje sprawę przekazać do Komisji. 

Ad pkt 18. Przewodniczący Komisji Prawa Robert Róg poinformował, iż do komisji 
docierają zapytania odnośnie światła ulicznego. Są odpowiednie zgłoszenia w tej 
kwestii z Siedlanki, Kosów i Przyłęka, dlatego radny zwraca się z prośbą do sołtysów i 
radnych, by przeprowadzili odpowiednie konsultacje z mieszkańcami. Są sygnały, by 
w okresie letnim lampy świeciły się od godz. 2300 do godz. 2400. Ustalając godziny 
oświetlenia ulicznego w m – cu styczniu musimy wziąć pod uwagę potrzeby 
mieszkańców.  
               Sołtys z Przyłęka potwierdził, iż wpłynęły do niego zgłoszenia o potrzebie 
świecenia lamp do godz. 2400. Szczególnie upominają się o to ludzie pracujący na 
drugą zmianę. 
                Pani sołtys z Siedlanki poinformowała, iż na jej terenie była mowa, że światło 
mogłoby się świecić, ale nie musi. 
                Zdaniem przewodniczącego rady trzeba sformułować wniosek na komisji, 
przedstawić do rozpatrzenia i podjęcia ewentualnych działań w tym zakresie. 
                 Radny  Łakomy poruszył problem szatni w Trześni. Wchodząc do środka 
można się nabawić epidemii. W łazienkach spadają płytki, pourywane natryski, a jest 
to mienie komunalne gminy i Urząd Gminy za to odpowiada. Woda płynąca z rur jest 
rdzawa, w pierwszej kolejności powinny być wymienione rury. Członkowie klubu 
sportowego są skłonni wszystko wyremontować w czynie społecznym (robocizna), 
tylko żeby Urząd Gminy zakupił materiał i płytki. 
                Radny Chlebowski odniósł się do sprawy oświetlenia. Może w tym zakresie 
należy przeprowadzić konsultacje społeczną? W swoim sołectwie miał 2 – 3 takie 
głosy odnośnie zmiany godzin oświetlenia. Nie powinno tak być, że w trzech 
sołectwach lampy będą się świeciły do godz. 2400, w innych natomiast – nie. We 
wszystkich wioskach winno się świecić jednakowo – zaznaczył dyskutant. Na 
zebraniach wiejskich we wrześniu można zebrać opinię mieszkańców w tym zakresie. 
                Radny Skiba uważa, że czas oświetlenia ulicznego jest dobrze ustawiony. Nie 
da się wszystkim dogodzić. Osoby pracujące nie muszą mieć światła pod sam dom. 
                Pani wójt odniosła się do wypowiedzi radnego Łakomego. To nie jest tak, jak 
opowiada radny – powiedziała. Toaletę, którą zrobiliśmy pod kort tenisowy została 
uzgodniona z radą sołecką i radnymi obecnymi w tym dniu. Płytki zostały zbite, 
położono nowe, wg opinii konserwatora rury nie wymagają wymiany. W dużym 
pomieszczeniu zostały zaizolowane ściany, położona mozaika, odmalowane okna oraz 
ławki. Ponadto zostały wyczyszczone prysznice. Użytkownikiem obiektu jest klub 
sportowy, mamy stosowną umowę. Ponadto w funduszach sołeckich pozostało  
5 tys. zł. na materiał, możemy jutro przywieźć materiał i proszę robić – mówiła pani 
wójt, bo wydatkowanie funduszy sołeckich to jest rada sołecka (sołectwo). 
W drugich prysznicach natomiast jest bardzo zdemolowane – zaznaczyła pani Elżbieta 
Wróbel. Do zbicia jest wc, do wymiany biały montaż, wymagane położenie nowych 
płytek w łazienkach, gdzie są prysznice. Odpadła lamperia z powodu grzyba. To  jest 
użytkowanie przez właściciela klubu. 
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               Reasumując kwestię łazienki pan Robert Róg zapewnił, że na komisji poprosi 
osobiście o protokół przeglądu rocznego wynikający z prawa budowlanego. 
Niewątpliwie jest to sprawa, o której trzeba mówić i coś z tym zrobić, warunki czy to 
dla mieszkańców, czy dla sportowców powinny być jak najlepsze. 
Natomiast co do konsultacji, o której mówił pan Chlebowski – zdaniem 
przewodniczącego nie jest to aż tak ważna sprawa dla całości gminy, by podejmować 
konsultacje, czy światło ma się świecić czy też nie. Wydłużanie czasu oświetlenia to 
koszty. 
                Radny skiba przyznał rację pani wójt. Gospodarze niech się biorą za robotę – 
powiedział. Sportowców obowiązuje też porządek. 

                 W związku z tym, że nie było więcej pytań, zakończono obrady X sesji VII 
kadencji rady Gminy Niwiska. 
 

                  

                 

                          Protokołowała: 

 

 

 

 


