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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 26 sierpnia 2015 r. 

 

Na ustawowy skład 15 radnych w sesji uczestniczyło 15. Lista obecności radnych i 

zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu. Na sesji brak jest dyrektorów 

szkół, ponieważ uczestniczą w naradzie w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji (30.06.2015r.  i 28.07.2015r.) 
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

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

wykonania uchwał Rady. 
5. Ocena przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego 2015/2016. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej 

Gminy Niwiska na 2015 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/327/2014 Rady Gminy 

Niwiska z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia środków 
finansowych z budżetu Gminy Niwiska na 2015 rok z przeznaczeniem na 
pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej położonej w Przyłęku w drodze bezprzetargowej. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne wnioski i informacje. 

Ad pkt 1. Obradom przewodniczył pan Robert Róg – przewodniczący Rady Gminy. 
Po otwarciu sesji i powitaniu radnych oraz zaproszonych gości stwierdził, iż w sesji 
uczestniczy 15 radnych, rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. 

Ad pkt 2. Do protokołów z obrad poprzednich sesji  odbytych w dniach 30.06.2015r.  i 
28.07.2015r. uwag nie zgłoszono. 
 

Ad pkt 3. Pan Robert Róg poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w 

okresie od ostatniej sesji. Pismo mieszkańców Okrąglica dotyczące budowy drogi 

gminnej obok byłej weterynarii z 40 podpisami. Kolejne pismo od mieszkańców 

Niwisk dotyczące drogi położonej od skrzyżowania na Bliznę.  Użytkownicy proszą o 

modernizację tej drogi lub jej części. Kserokopie pism zostaną przekazane 

Przewodniczącemu Komisji Rozwoju do rozpatrzenia etapie prac komisji nad 

projektem budżetu gminy na 2016 rok. Przewodniczący otrzymał również apel do 

burmistrzów i wójtów w sprawie projektu ustawy Prawo wodne, z którego treścią 
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zapoznał zebranych. Odpowiednia Komisja wypracuje opinię w w/w sprawie. Pan 

przewodniczący otrzymał do wiadomości również pismo od trzech mieszkańców wsi 

Siedlanka dotyczące wyjaśnienia kwestii sprzedaży działki nr 71/60 na osiedlu w  

m – ci Siedlanka. W omawianym okresie trzech radnych złożyło wyjaśnienia  do 

oświadczeń majątkowych. Odbyła się jedna Komisja Statutowa, na której powstały 

wstępne zarysy i propozycje nowego Statutu Gminy. 

Ad pkt 4. W kolejnym punkcie wójt gminy pani Wróbel złożyła informację o realizacji 

zadań w okresie międzysesyjnym obejmującym okres od 30 czerwca 2015 r. do dnia 

26 sierpnia 2015 r. / Informacja stanowi załącznik do protokołu/. 

Radni nie mieli żadnych pytań do powyższego. 

Ad pkt 5. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i 

Sportu Rady Gminy pan Jan Dziadura zapoznał z opinią Komisji na temat 

przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego wypracowaną w wyniku 

wyjazdowego posiedzenia odbytego w dniu 24 sierpnia 2015 r. Komisja spotkała się z 

dyrektorami szkól i przewodniczącymi rady rodziców oraz dokonała wizji w każdej 

placówce i zapoznała się ze stanem wyposażenia szkól w materiały dydaktyczne, 

pomoce naukowe, liczbę dzieci, stanem technicznym boisk sportowych, zakresem 

przeprowadzonych remontów w okresie wakacyjnym, planowanymi inwestycjami na 

najbliższe lata. 

Komisja stwierdziła, ze wszystkie placówki oświatowe są należycie przygotowane do 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

/ Informacja będąca załącznikiem do protokołu szczegółowo obrazuje sytuację w 

każdej szkole/. 

W dyskusji nad tematem oświaty zabrali kolejno głos: 

                 Radny Chlebowski ma zapytanie do dyrektorów, w stosunku do liczby 

uczniów w danej szkole jak to się ma na oddziały? Np. w Hucinie-  42, w Kosowach - 

28, w Hucisku – 33. Jak będzie w poszczególnych klasach? 

                   Radny Skiba wyraził ubolewanie z faktu, że chociaż szkoły są bardzo dobrze 

przygotowane, mają dobre warunki, dzieci nie chcą do tych szkół chodzić, tylko 

odchodzą. Musimy nad tym zastanowić się mocno, dlaczego tyle dzieci od nas 

odeszło. Z gimnazjum odeszło 11 dzieci, jakbyśmy jeszcze dołożyli dwa lata do tyłu, to 

będzie 40 – 50 dzieci. Licząc 9 tys. zł, na 1 ucznia, straciliśmy 450 tys. zł. Wiemy, że 

prawo pozwala na wybór szkoły, tylko musimy zastanowić się, dlaczego dzieci nie 

chcą chodzić do szkół w naszej gminie. Radny wymienił Hucisko, Przyłęk, Siedlankę, 

Niwiska, może trzeba rozmawiać  jeszcze z rodzicami, jakaś przyczyna jest – mówił 

radny. W tym roku jeśli odeszło 20 dzieci, nie otrzymamy 180 tys. zł. 

Druga uwaga, o jakiej wspomniał radny to brak większego nadzoru nad 

nauczycielami, by poziom w niektórych szkołach był wyższy, bo wyniku w niektórych 

szkołach nie są dobre. Jeśli dyrektorzy pracują po 16 godzin to radny nie widzi 
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możliwości hospitowania nauczyciela, jak on się przykłada do lekcji. To na pewno w 

jakimś stopniu ma wpływ na wyniki w nauce, by gdyby był większy nadzór i 

dyrektorzy bardziej by się interesowali pracą niektórych nauczycieli, to – zdaniem 

radnego – poziom by się na pewno podniósł. Szkoły mamy idealnie, pięknie 

przygotowane, odremontowane, wyposażone w komputery, dzieci mogą się kształcić 

dobrze. Tylko trzeba coś tu zrobić, przemyśleć, żeby dzieci z chęcią przychodziły do 

naszych szkół a nie odchodziły poza teren gminy. 

                Wójt gminy Elżbieta Wróbel udzieliła odpowiedzi radnemu Chlebowskiemu. 

W szkole w Niwiskach było kiedyś bardzo dobrze; 17, 22, 24 oddziały. Obecnie dobrze 

nie jest,  uczniów ubywa, w małych szkołach jak Hucisko czy Kosowy jest 3 – 4 

uczniów w oddziale. W gimnazjum w Niwiskach jest 58 uczniów, 11 z tych, co chodzili 

do kl. VI odeszło, ale urodzonych i zameldowanych jest 80. Dzięki projektom unijnym 

bardzo dobrze wyposażone są szkoły w pomoce dydaktyczne. Jest nowy program 

„bezpieczna plus”, będziemy robić wnioski na kamerki w naszych obiektach 

oświatowych. Ściskamy, cudujemy, żeby przetrwać w oświacie – mówiła pani Elżbieta 

Wróbel. Dzisiaj szkoła muzyczna miała 85 uczniów, po naborze czerwcowym mamy 

139, jest jeszcze dodatkowy nabór, są kolejni uczniowie. Uczniowie szkoły muzycznej 

będą teraz pracować na ten minus w naszych szkołach podstawowych. Gdyby nie 

nasza szkoła muzyczna, która na pewno pracuje na plus, byłoby źle. Nie znaczy też, że 

będzie dobrze, bo nam ubywa uczniów. 

                    Sołtys Huciska pan Warunek zadał pytanie, czy w  Hucisku będzie zerówka, 

bo do tej pozy nic nie wiadomo. 

                     Pani wójt odpowiedziała, że zerówki nie będzie, rodzice dobrze wiedzą, bo  

decyzja rodziców  jest, że ten rok dzieci będą jeszcze w punkcie przedszkolnym. 

Przepis zezwala na realizowanie wychowania przedszkolnego w punktach 

przedszkolnych i przedszkolach. 

                     Reasumując przewodniczący rady uważa osobiście, że przede wszystkim 

jest to kwestia zarządzania, dlatego że te dzieci odchodzą w taki czy inny sposób. 

Owszem to, że rodzice gdzieś tam dojeżdżają i mają po drodze, by zabrać dzieci do 

szkoły to jest jeden z powodów, ale generalnie uważam, że jest to kwestia 

zarządzania placówkami oświatowymi. Wszystkie aspekty, które się na to składają, czy 

to istniejąca infrastruktura, czy cały ten proces degradacyjny łączenia klas, który nie 

trwa od roku, od dwóch, od trzech, od pięciu, tylko bardzo długo. Niestety skutkuje 

również tym, że dzieci nam odchodzą. To są sygnały rodziców w tej materii. 

Poruszaliśmy tę kwestie na komisji, ale to wszystko dotyczy zarządzania placówkami.  

Jeśli nie będzie egzekwowania należytego funkcjonowania danej placówki, nie mamy 

się tu co spodziewać, ze sytuacja nagle się diametralnie odwróci, wszystko wróci do 

normy i się poprawi, bo się po prostu nie poprawi. Czynników jest wiele, ale 

generalnie sprowadza się to  do organizowania i funkcjonowania każdej jednej 

z poszczególnych szkół – zaznaczył przewodniczący rady Robert Róg. 
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                      Ogłoszono 10 min przerwy, po czym obrady wznowiono. Na sali obecnych 

15 radnych. 

 Ad pkt 6. Projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki szczegółowo zreferowała 

wójt gminy Elżbieta Wróbel. /Projekt uchwały – w załączeniu/. 

                  W dyskusji radnego Adam Chlebowskiego zastanawia zbyt duża kwota na 

wymianę pieca w budynku Urzędy Gminy Niwiska. W ubiegłym roku wymieniany był 

piec centralnego ogrzewania w Hucinie, koszt zakupu pieca z montażem wyniósł  

14 tys. zł. Obecnie sam montaż to kwota aż 19 tys. zł. 

                 Odpowiadając pani Elżbieta Wróbel wyjaśniła, iż było zapytanie ofertowe do 

wykonawców i taka jest najniższa cena. 

                 Innych pytań nie było, radny Skiba proponuje projekt uchwały poddać pod 

głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII/60/2015 w sprawie 

wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Niwiska na 2015 rok.  

Głosowało 15 radnych. 

Ad pkt 7.Potrzebę podjęcia uchwały uzasadniła pani Wróbel. Przypomniała, że Rada 

Gminy Niwiska uchwale 29 września 2014 roku, udzielając pomocy finansową 

Powiatowi Kolbuszowskiemu  w kwocie 1 735 700,00 zł na realizację zadania w 

ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  pod nazwą 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów 

Z  budżetu państwa będzie kwota 1 532 586, 57 zł. Pozostałe środki to 50 tys.  

z Powiatu Kolbuszowskiego i 1 482 586,57 zł. Pewną kwotę pochłoną koszty 

dokumentacji zamiennej sporządzonej spec ustawą /2 zakręty k. pani Mokrzyckiej/ 

Pani wójt wnioskuje, aby dopisać do czterech wymienionych zadań jeszcze dwa o 

nazwie: 1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – 

Sędziszów Młp w km od 14+625 do km 15+304 (dł. 0,479 km).  Jest to odcinek od 

skrzyżowania w Leszczach do granicy z powiatem ropczycko – sędziszowskim. Przy 

tym zadaniu proponuje się montaż środków 50:50. 2. Budowa chodnika dla pieszych 

przy drodze powiatowej nr 1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp w 

km od 8+980 do km 9+088 (dł. 0,108 km) – odcinek od Jubilatki do placu targowego. 

Podjęcie takiej uchwały będzie podstawą do dyskusji ze starostą. 

                  Radny Skiba popiera pomysł pani wójt, żeby dokończyć ten odcinek drogi, 

bo zostawić 400 m na drodze do autostrady to wstyd. Radny zaznaczy jednak, że nie 

dołożyłby ani 5 groszy, oni to samo powinni zrobić. Pytał, po co mamy w końcu ten 

powiat?, starostę, przecież oni nic nie robią! – mówił zdenerwowany radny. Mamy 

członka zarządu, niech mi wyjaśni tę sprawę, niech powie, co on w tym kierunku 

zrobił, żeby coś dla tych Niwiski było – zwrócił się do pana Józefa Prymona. Dodał, że 

zadłużenie, które mamy wynosi tyle, ile przeznaczyliśmy na drogi powiatowe. 

Obowiązkiem starosty jest dbać o drogi powiatowe, bo my należymy do Powiatu 

Kolbuszowskiego. Również pan Skiba zadał pytanie panu Prymonowi, co będzie z 

drogą do Kolbuszowej?, zbliżają się wybory, czy starosta myśli o tej drodze, czy też 
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nie. Radny Skiba zauważył, że władze powiatowe gorzej traktują naszą gminę, czyżby 

mieli jakiś uraz? 

                 Radny Świder popiera wypowiedź swego przedmówcy. 

                 Radnemu Chlebowskiemu nasuwa się pytanie, co będzie , jeśli starosta nie 

przyjmie argumentu pani wójt i nie dofinansuje tego zadania, czy wtedy zrobimy  

100 m drogi? 

                  Pani Wróbel wyjaśniła, iż dopóki nie będzie uzgodnień i nie zostanie 

podpisane porozumienie, żadne pieniądze nie pójdą. 

                   Zabierając głos pan Józef Prymon zapewnił, iż będzie za tym, żeby to 

zadanie, które pozostało do realizacji, czyli ten zakręt i połączenie z następną gminą 

było zrealizowane. Starosta też to mówił i na pewno będzie chciał, żeby to zadanie 

było już w całości zrealizowane. Będzie przetarg, będziemy wiedzieć, za jaką kwotę – 

dodał. 

                   Ponieważ w przedmiocie projektu uchwały nikt więcej nie zabierał głosu, 

po odczytaniu jej treści przystąpiono do głosowania. „Za” podjęciem Uchwały Nr 

XII/61/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/327/2014 Rady Gminy Niwiska z 

dnia 29 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z budżetu 

Gminy Niwiska na 2015 rok z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu 

Kolbuszowskiego głosowało 15 radnych na 15 obecnych na sesji. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie. 

Ad pkt 8. Projekt uchwały omówiła wójt gminy pani Elżbieta Wróbel. Działka nr  

ewid gr. o pow. 3 arów w Przyłęku, która została skomunalizowana ma specyficzne 

położenie, gdzie  833/2 i 829/2 dochodzi do drogi powiatowej. Działka będąca 

przedmiotem sprzedaży nie przylega do drogi powiatowe, a więc może być zbyta w 

formie bezprzetargowej na polepszenie nieruchomości sąsiednich. Z takim wnioskiem  

wystąpił pan Krzysztof S., stąd przygotowano projekt uchwały. W miejscowości 

Przyłęk odbyło się spotkanie radnych, sołtysa, pracowników Urzędu Gminy celem 

zapoznania się z tematem na miejscu. 

                  W dyskusji na temat projektu uchwały zabrał głos radny Nawalany, który 

przekazał wyniki jego rozmów z panią Ludwikowską (chodziło o przejazd), podjęto 

pewne ustalenia, radny zawnioskował o podjęcie uchwały. 

                   Po odczytaniu treści uchwały radni jednogłośnie podjęli Uchwałę  

Nr XII/62/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

położonej w Przyłęku w drodze bezprzetargowej. 

Ad pkt 9. Radny Skiba zadał pytanie, jak będzie wyglądała trasa dowozu dzieci w 
tamtym rejonie? Równocześnie złożył wniosek, aby autobus zabierał dzieci z Osiedla 
w Trześniu. Jest tam odcinek niebezpieczny, brak chodnika, nie będzie to wiele 
kosztował, bo trasa jest po drodze. 
                 Wójt gminy Elżbieta Wróbel przedstawiła przebieg trasy autobusu 
szkolnego. Autobus jedzie na Leszcze, dowozi do szkoły w Hucisku, jedzie na Zapole 



6 
 

na Lipny Bór, wraca do szkoły w Hucisku, następie zabierając dzieci z Zadworza jedzie 
do Gimnazjum Publicznego w Niwiskach. Później bus wraca na przystanek po dzieci 
do Trześni. Kwestia zatrzymania się – nie będzie problemu – odpowiedziała pani 
Wróbel. 
                  Kolejne pytanie radnego Skiby skierowane zostało do pana Prymona, 
dlaczego przetarg na budowę drogi został tak późno ogłoszony? Gdybyście od 
początku zrobili tak, jak się należy, droga do dzisiaj mogła być zrobiona – dodał radny. 
                  Pan Józef Prymon odpowiedział, iż to są sprawy do pana dyrektora 
Szczebiwilka, dlaczego on tak długo przygotowywał ten przetarg. A odnośnie drogi do 
Kolbuszowej to panowie starosta, poseł i burmistrz są zainteresowani tym, aby ją 
zrobić. W poniedziałek będzie spotkanie odnośnie PROW, będą duże pieniądze, bo ok. 
4 mln zł., kwestią jest wójtów, burmistrza i starosty, na jakie zadania będą 
podzielone. Wszyscy są za tym, żeby ten odcinek do Kolbuszowej robić, radny Prymon 
na Zarządzie Powiatu podkreślał, iż jest to najważniejsza do zrobienia droga 
powiatowa. 
                   Pani wójt sprostowała wypowiedź swego przedmówcy, w programowaniu 
unii teraz obniżono progi i jest maksymalnie 3 mln na samorząd. 63,6 % to jest bez 
VAT- u kwalifikowanego. W tym programowaniu unii ani w PROW ani w RPO, VAT nie 
jest kwalifikowany. W poniedziałek jest konwent chyba pod schetynówkę, w projekcie 
programu jest 50:50. Gdyby droga Niwiska – Kolbuszowa byłaby składana w PROW-ie 
i byłby montaż środków Kolbuszowej z powiatem, to Gmina Niwiska chciałaby 
chodniki od Trześnia do Niwisk oraz do Kościoła. 
                   Radny Świder wspomniał o odcinku drogi z Leszcz do Huty Przedborskiej o 
długości około 2 km. Chciałby wiedzieć, czy jest on brany pod uwagę czy całkowicie 
został zapomniany. 
                    Pani wójt odpowiedziała, iż odcinek ten powiat ma w szkodach 
żywiołowych na trzecim miejscu. Po samo potwierdził radny powiatowy Józef 
Prymon. 
                     W sprawie drogi powiatowej do Kolbuszowej głos zabrał również radny 
Bryk. Jeżeli chodzi o tą drogę poseł kolbuszowski Zbigniew Chmielowiec rok temu na 
spotkaniu w Trześni zobowiązał się, że dołoży wszelkich starań, żeby ta droga była 
zrobiona. Jest to droga o istotnym znaczeniu dla mieszkańców nie tylko Gminy 
Niwiska, ale także Kolbuszowej. Należałoby pana posła zapytać, jaki jest jego udział, 
co robi w tym temacie, żeby ta droga w roku bieżącym przed wyborami powstała. 
Radny zauważył, że gazeta kolbuszowska boi się o to zapytać pana posła. 
Przynajmniej niech zrobią odcinek od rzeczki do Nowej Wsi, a później niech burmistrz 
się wstydzi, to może w roku następnym znajdą się środki, by -  do Trześni – on jest 
ważny, do Kościoła – gdyby były zewnętrzne pieniądze, to trzeba go robić. Natomiast 
najważniejsza jest droga od rzeczki do Kolbuszowej i o tą drogę trzeba walczyć na 
zarządzie i konwencie, by zadanie to znalazło się do realizacji w planie na rok bieżący. 
                    Sołtys wsi Hucisko zaznaczył, że jest 1 km drogi przez Hucisko, który nie 
jest dokończony. Czy jest jakaś możliwość zrobienia  tej drogi – pytał dyskutant 
radnego Józefa Prymona.  
                     Sukcesywnie będziemy robić – odpowiedział pan Prymon, nie zostawiamy 



7 
 

tego na pastwę losu, po kolei będziemy realizować zadania, nie jest powiedziane, że 
w ciągu roku mamy to wszystko zrobić.  
                      Zdaniem radnego Roberta Roga trzeba się skupić na zadaniach 
najbardziej priorytetowych, jak droga do Kolbuszowej. 
                      Radny Boroń wspominając obchody 25 lecia Samorządu Terytorialnego, 
podczas których pani wójt nagrodziła swoich pracowników, zadał pytanie, co rada 
zrobiła w sprawie nagrody dla pani wójt? 
                      Odpowiedzi udzielił przewodniczący rady w związku z obchodami 25 lecia 
Samorządu Terytorialnego pani wójt otrzymała podziękowanie, które zostało 
odczytane. Natomiast co do kwestii innych związanych z wyróżnieniem Wójta Gminy 
Niwiska to jest kwestia otwarta in do wspólnej dyskusji. 
                      W  związku z  występującą suszą radny Bryk zwrócił się do pani wójt  

o zastosowanie zwolnień podatkowych w tych gospodarstwach, gdzie te straty 
wystąpiły, gdzie jest trudna sytuacja rodzinna. W naszej gminie praktycznie nie ma 
ludzi, którzy mają szansę na skorzystanie z tych środków, które ogłosił minister. 
Sadów nie mamy, uprawy rolne nie ubezpieczone, zbiory pokoszone, a duże straty 
wystąpiły w jęczmieniu jarym i pszenicy. Wystąpiły też straty w trawach, ale krów nie 
mamy. Nie mamy też buraków cukrowych. 
                      Włączając się do dyskusji pani wójt poinformowała, że odbyło się 
spotkanie z sołtysami w tym temacie, poszły informacje w teren jak też są 
umieszczone na tablicach ogłoszeń. Będą szacowane straty w plonach, które nie 
zostały zebrane. Instytut meteorologii w Puławach ogłosił klęskę żywiołową w 
naszym, województwie dopiero sobota – niedziela. Wymienione zostały rodzaje 
plonów, które mogą być brane pod uwagę, nie mówiąc nic o trawach. Z informacji od 
wojewody drugie koszenie może być uznane. Pozostały nie zebrane ziemniaki, 
kukurydza i sady. Po zgłoszeniu szkody przez rolnika powołana komisja dokona wizji w 
terenie, musi być 30% wysokość szkody, aby ją uznać. 
                    Radny bryk stwierdził, iż świadczy to o pewnym cwaniactwie rządu, który 
wyszedł z propozycją rozwiązania problemu późno, kiedy na polach już nie ma zbóż, 
nie ma roślin takich, w których wystąpiły straty. Straty w zbożach były ewidentne, ale 
co z tego, skoro już zostały zebrane. Działania były spóźnione, chodzi o to, żeby jak 
najmniej wypłacić. 
Ad pkt 10. Radny Magda poruszył temat funkcjonowania przedszkoli. W Trześni 
przedszkole czynne jest od godz. 700 do godz. 1500. Dla rodziców, którzy pracują nie 
jest to rozwiązaniem. Radny pyta, czy można mieć wpływ na wydłużenie godzin 
otwarcia tego przedszkola? 
                    Funkcjonowanie przedszkola to kwestia rodziców z prowadzącym 
przedszkole – odpowiedziała pani wójt. W Przyłęku czy Hucinie –przedszkole czynne 
jest do 1630. 

                   Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, na tym zakończono XII sesję 

VII kadencji Rady Gminy Niwiska. 

                    Protokołowała:                                       Przewodniczący Rady Gminy: 
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