
Protokół 

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

 

W sesji uczestniczyło 13 radnych. Lista obecności radnych i zaproszonych gości 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy 

Niwiska na 2015 rok. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Niwiska a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu ucznia 

niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół 

Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Niwiska, a Gminą Cmolas w zakresie zapewnienia przewozu ucznia 

niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Cmolas do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego im. Św. Jadwigi Królowej  

w Mielcu. 

Obradom przewodniczył pan Robert Róg, który po otwarciu sesji i powitaniu 

zebranych stwierdził, iż w sesji uczestniczy 13 radnych, Rada Gminy może 

podejmować prawomocne uchwały. Jest to sesja nadzwyczajna zwołana celem 

uzyskania środków finansowych na projekt fotowoltaiki oraz projekt „Senior – Wigor” 

– poinformował zebranych. 

 

Ad pkt 1. Wójt gminy Elżbieta Wróbel zaznaczyła, iż projekt Odnawialnych Żródeł 

Energii „Fotowoltaika” został rozpatrzony pozytywnie przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego. Drugi projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – program 

„Senior – Wigor” dzienny dom  dla seniora 60 plus. Gmina Niwiska otrzymała  

186 tys. zł. przy wkładzie własnym (darowizna) 46 500,00 zł. Obydwa programy są do 

realizacji w roku bieżącym.  Jeżeli Rada Gminy podejmie uchwalę na dzisiejszej sesji, 

w dniu jutrzejszym zostanie podpisana umowa  na program OZE. Przetarg warunkowy 

został już rozpisany, w piątek jest otwarcie ofert.  Projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Niwiska na 2015 rok 

szczegółowo zreferowała wójt gminy Elżbieta Wróbel. 

Pan Kazimierz Kwaśnik przedstawił założenia programu „Fotowoltaiki”. Po podjęciu 

uchwały przez Radę Gminy oraz podpisaniu umowy na zakup paneli fotowoltaicznych 

dla budynków użyteczności publicznej  i dla gospodarstw domowych.  Budynki 

użyteczności publicznej to szkoła podstawowa i gimnazjum w Niwiskach oraz 



oczyszczalnia ścieków. Na szkole podstawowej będzie zamontowana moc 20 kWh, na 

oczyszczalni – 40 kWh. W panele będzie wyposażone 23 gospodarstwa domowe, 

które zostały wybrane na podstawie przeprowadzonej końcem maja rekrutacji. Na 

liście jest 7 gospodarstw rezerwowych. Koszt całej operacji – 984 253,00 zł, 

oszacowana kwota pomocy – 720 185,00 zł. Kwota ta może ulec zmienia, gdyż jest 

ustalana w dniu podpisania umowy. Dopłata mieszkańca nie powinna przekraczać 

4 500,00 zł. W terminie do 25 września instalacja musi być zamontowana na 

wszystkich budynkach. 

 Projekt „Senior Wigor” – ogólna kwota 232 500,00 zł. na dostosowanie  i 

wyposażenie budynku. Mamy 3 dni na zweryfikowanie harmonogramu ( zakres i 

rodzaj wydatku).  

- Dodatkowych informacji udzieliła kierownik GOPS pani Barbara Czachor. Dom Senior 

Wigor będzie przeznaczony dla osób 60 plus nieaktywnych zawodowo, 

przewidzianych jest 15 osób. Gminę będzie to kosztowało 54 tys. zł. rocznie ale tylko 

w pierwszym roku. Ze strony wojewody będzie dofinansowanie 200 zł. Kolejne lata – 

to 108 tys. zł roczne utrzymanie dla gminy. Planuje się, że osoby przebywające w 

ośrodku będą wpłacać 100 zł. Jest obowiązek realizacji tego zadania przez kolejne trzy 

lata po zamknięciu dotacji. 

- W uzupełnieniu wójt Elżbieta Wróbel dodała, iż z projektu wynika, ze na 15 

uczestników domu dziennego pobytu jest wymóg zatrudnienia 1 osoby. Przewiduje 

się tam jeszcze aktywne spędzenie czasu wolnego , usługi socjalne w tym 1 posiłek, 

edukacyjne, kulturalno--oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo – rekreacyjne, 

aktywizujące społecznie i terapii zajęciowej.  Jeżeli byłoby większe zainteresowanie 

niż 15 osób, może być skierowana druga osoba przy pomocy umowy z urzędem pracy 

w ramach stażu. 

- Radny Łakomy zadał pytanie, czy może skorzystać z tego domu osoba poniżej 60 

roku życia będąca kaleką? Chodzi szczególnie o rehabilitację. 

- Odpowiedzi udzieliła pani Wróbel. Sam program skierowany jest do seniorów – osób 

nieaktywnych zawodowo w wieku 60 plus. Tylko o takich osobach możemy mówić. 

- W zakresie zmian do projektu uchwały zabrał głos radny Rzeszutek. Radny nie jest 

przeciwko zwiększenia kwoty dla Huciny, ale powinno to być inaczej rozpisane. Np. 

rejestracja, zgłoszenie drużyny w A klasie i okręgówce – jaka różnica, delegacje 

sędziowskie w A klasie i okręgówce, tu jest ogólnikowo. 

- Budżet gminy daje środki finansowej na rozwój sportu mieszkańców, dzieci i 

młodzieży – wyjaśniła pani Wróbel. Umowa w tej miejscowości będzie podpisana na 

rozwój sportu. 

 - Radny Robert Róg w uzupełnieniu wypowiedzi radnego Reszutka dodał, że chodzi o 

pokazanie rzeczywistych kosztów, dlaczego one się zwiększają, by było pokazane, że 

zwiększenie dotacji następuje nie tylko ze względu na awans drużyny, ale pokazane 



konkrety, z czego to zwiększenie wynika.  

- Innych uwag nie było, Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XI/57/2015 w 

sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2015 rok. 

Głosowało 13 radnych.         

Ad pkt. 2. Przed podjęciem uchwały wójt gminy Elżbieta Wróbel poinformowała, iż 

dotyczy ona dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Jedna uchwała dotyczy 

dowozu ucznia z Przyłęka do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej, 

zostanie zawarte porozumienie z Gminą Kolbuszowa. Kolejny punkt -  Gmina Niwiska 

dowozi ucznia z Kłodzin do Specjalnego Ośrodka szkolno – Wychowawczego im. Św. 

Jadwigi Królowej w Mielcu. Na podstawie porozumienia Cmolas będzie płacił Gminie 

Niwiska za dowóz. W minionym roku ryczałtowy miesięczny koszt – 470,00 zł za 

dowóz do Kolbuszowej, 500,00 zł za dowód do Mielca. W m –cu lutym kiedy 

przypadają ferie ryczałt wyniesie ½ wysokości kwoty. 

Jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr XI/58/2015 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska a Gminą Kolbuszowa w zakresie 

zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy 

Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. Za podjęciem uchwały 

głosowało 13 radnych. 

Ad pkt 3. Również nie wnosząc żadnych uwag – jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr 

XI/59/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 

Niwiska, a Gminą Cmolas w zakresie zapewnienia przewozu ucznia 

niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Cmolas do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu. Głosowało 

13 radnych. 

                    Na tym zakończono obrady XI sesji VII kadencji Rady Gminy Niwiska. 

     

              Protokołowała: 

 

 

 


