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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 29 marca 2017 r. 

 

W sesji uczestniczyło 15 radnych. Lista obecności radnych i zaproszonych gości 

stanowi załącznik do protokołu. obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych   

w okresie międzysesyjnym. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza  

z wykonywania uchwał Rady Gminy. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niwiska na 

2017 rok. 

6. Informacja i ocena funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Niwiskach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum 

do nowego ustroju szkolnego w Gminie Niwiska. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zaciągnięcia 

zobowiązania na 2018 rok i wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej 

pomiędzy Gminą Niwiska, Gminą Majdan Królewski i ALDEO Systemy Zarządzania Sp. 

z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, w celu wspólnej realizacji projektu p.n.: „Edukacja 

szansą na rozwój”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność gminy Niwiska w trybie bezprzetargowym.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy 

Niwiska na 2017 rok. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zapytania, wnioski mieszkańców. 

 Ad pkt 1. Obradom przewodniczył pan Robert Róg – przewodniczący Rady 
Gminy Niwiska, który po otwarciu obrad i powitaniu radnych oraz zaproszonych gości 
stwierdził, iż w sesji uczestniczy 15 radnych, Rada Gminy jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał. Do porządku obrad radni nie zgłosili żadnych 
wniosków. 

 Ad pkt 2. Do protokołu z poprzedniej sesji nie wnoszono uwag. 
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 Ad pkt 3. Przewodniczący rady odwołując się do pisma, jakie wpłynęło od 

wojewody podkarpackiego poinformował, iż wystąpił do zainteresowanych osób, 

stowarzyszeń i organizacji, by wypowiedzieli się i złożyli wyjaśnienia w tym zakresie. 

Wystąpienie zostało również skierowane do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  

w celu ustalenia pewnych faktów. 

 

 Ad pkt 4. Wójt gminy złożyła informację o realizacji zadań w okresie 

międzysesyjnym, obejmującym okres od 27 lutego do dnia sesji. 

/ Informacja stanowi załącznik do protokołu/. 

 Ad pkt 5. Zastępca wójta gminy Jolanta Marut omówiła sprawy związane  

z opieką nad zwierzętami bezdomnymi. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

należy do zadań własnych gminy. Sposób realizacji tych zadań określa program, który 

konsultowany jest z inspekcją weterynaryjną, kołami łowieckimi. Koszt realizacji 

programu winien zamknąć się kwotą 10 tys. zł. Gmina zawarła umowę ze 

schroniskiem „Strzelce” pod Kielcami. Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami 

sprawuje gabinet z Przecławia. Celem programu jest ograniczenie populacji zwierząt 

bezdomnych, w szczególności przez sterylizację i kastrację bezdomnych psów i kotów, 

a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach. Zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez odławianie zwierząt i poszukiwanie 

dla nich nowych właścicieli, bezpieczeństwo mieszkańców. Zadania te są realizowane 

przez pracowników Urzędu Gminy, Zakład Usług Komunalnych na terenie którego 

zorganizowany jest tymczasowy Azyl, gdzie zwierzęta przebywają do czasu znalezienia 

dla nich nowych właścicieli. Takich przypadków w ubiegłym roku było 8, jednego psa 

przekazaliśmy do schroniska., pozostałe znalazły nowych właścicieli. W przypadku 

adopcji jednego psa, nowy właściciel trzyma rekompensatę części kosztów 

utrzymania psa w wysokości 300,00 zł np. na zakup karmy, akcesoriów, wykonanie 

zabiegów weterynaryjnych, zakup budy oraz materiałów konstrukcyjnych do 

wykonania kojca. 

 Rada Gminy przy 14 głosach „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIV/185/2017 w 

sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niwiska na 2017 rok. 

 Ad pkt 6. Zabierając głos wójt gminy Elżbieta Wróbel przypomniała, iż 

informacja z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi omawiana 

była na kilku komisjach rady. Dodała, że w roku 2017 czeka nas przetarg. Aktualna 

wiążąca umowa obowiązuje do końca grudnia 2017 r. Ponieważ pozmieniały się 

przepisy, będą nowe uchwały Rady Gminy z dostosowaniem się do zmian w 

przepisach. Zdaniem pani wójt firma DEZAKO należycie się wywiązuje z umowy, jest 

dobra współpraca. 

  Radni nie podejmowali dyskusji w wymienionej kwestii. 
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 Ad pkt 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 

rok zostało szczegółowo przedstawione na Komisji Oświaty – poinformowała pani 

wójt. W materiałach sesyjnych wszyscy radni otrzymali pisemną informację w tym 

zakresie. Obowiązek przedłożenia radzie informacji wynika z ustawy. 

 Radni nie mieli żadnych pytań do powyższej informacji. 

 Ad pkt 8. Wyjaśnień w zakresie projektu statutu GOPS udzieliła również pani 

Elżbieta Wróbel. Nowy statut dostosowany jest do dzisiejszego prawa. Przybyło wiele 

zadań, jak program 500+ i świadczenia rodzinne, wszystkie ustawy, które przybyły są 

wymienione w § 5 Statutu. W stosunku do starego statutu GOPS, który był uchwalony 

w 2004 roku, doszła ustawa o wparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem. W statucie 

jest dopisane, że w ramach GOPS mogą być tworzone placówki. Jeżeli będą tworzone, 

zostaną wymienione w regulaminie. Przykładem jest utworzenie PWD, które –  

z mocy przepisów ustawy o pomocy społecznej – funkcjonuje w strukturze pomocy 

społecznej.  

 W dyskusji radni nie zabierali głosu. Rada Gminy jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXXIV/186/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Niwiskach.  

 Ad pkt 9. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Niwiska  omówiła pani wójt. 

Zgodnie z kalendarzem prac nad zmianami w oświacie  projekt uchwały został 

przedłożony do zaopiniowania do Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Przed wydaniem 

opinii pracownicy kuratorium byli na wizytacji po szkołach w gminie Niwiska  jak też  

w Urzędzie Gminy. Do uchwały jest pozytywna opinia, z której treścią zapoznano 

radnych.   

/Kserokopia opinii stanowi załącznik do protokołu/. 

 Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań – po odczytaniu projektu uchwały 

poddano ja pod glosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, „za” podjęciem 

uchwały głosowało 15. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę nr XXXIV/187/2017 w 

sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju 

szkolnego w Gminie Niwiska.  

 Ad pkt 10.  Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia do realizacji, zaciągnięcia 

zobowiązania na 2018 rok i wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej 

pomiędzy Gminą Niwiska, Gminą Majdan Królewski i ALDEO Systemy Zarządzania Sp. 

z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, w celu wspólnej realizacji projektu p.n.: „Edukacja 

szansą na rozwój” omówiła wójt Elżbieta Wróbel. 

 Do złożenia wniosku do WUP-u  musiał być partner społeczny. W wyniku konkursu 

wyłoniony został partner pn. ALDEO Systemy zarządzania Sp. z o.o. w Rzeszowie. 
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Na dzień dzisiejszy projekt został przez WUP pozytywnie rozpatrzony. Projekt będzie 

realizowany w Gminie Majdan Królewski i Gminie Niwiska, gdzie Liderem jest Gmina 

Niwiska. Projekt będzie realizowany w szkołach: Wola Rusinowska, Kosowy, Przyłęk, 

Niwiska, wiąże się z wynikami egzaminów klas VI. Tylko te szkoły, które przez 3 lata 

miały staninę poniżej trzech. Zadaniem ALDEO w tym projekcie będzie szkolenie kadry 

nauczycielskiej. Wartość projektu – 565 840,18 zł., wkład własny pieniężny Gminy 

Niwiska w roku 2017 wynosi 3 900,00 zł., wkład własny niepieniężny w wysokości 

5 555,40 zł. W roku 2018  - 11 110,80 zł. (udostępnienie sal). Projekt będzie 

realizowany do czerwca 2018 roku. 

- Rada Gminy – nie podejmując dyskusji – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

XXXIV/188/2017 w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zaciągnięcia zobowiązania 

na 2018 rok i wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą 

Niwiska, Gminą Majdan Królewski i ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. z siedzibą 

w Rzeszowie, w celu wspólnej realizacji projektu p.n.: „Edukacja szansą na rozwój”. 

 Ad pkt 11. Uzasadnienie do podjęcia uchwały przedstawiła pani  

Elżbieta Wróbel. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej dotyczy nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Niwiska położonej w Kosowach oznaczonej 

jako działka o nr ewid. 1241 o pow. 0,03 ha, na rzecz właściciela nieruchomości 

przyległej oznaczonej jako działka nr ewid. grunt. 1240. Działka została 

skomunalizowana, sąsiad który korzysta z tej działki wyraził chęć kupna. Jest do 

działka wąska, nikt inny jej nie kupi.  

 Radny z zarazem sołtys wsi Kosowy nie widzi przeciwskazań. Jednogłośnie 

podjęto Uchwałę nr XXXIV/189/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Niwiska w trybie bezprzetargowym. 

 Ad pkt 12. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej Gminy Niwiska na 2017 rok szczegółowo zreferowała pani wójt. 

 W dyskusji kolejno zabrali głos: 

 Radny Adam Chlebowski nawiązując do kwoty 500 tys. zł, która to spłynęła do 

gminy z tytułu podatku VAT, zadał pytanie, dlaczego tylko dwie miejscowości mają  

z tych środków skorzystać? Dlaczego nie myśli się pod kątem innych miejscowości 

jeżeli chodzi o szkoły? Tam jest duże zużycie prądu. Sprawa druga, jaką poruszył radny 

dotyczy remontu świetlic. Jeśli remontujemy za 10 tys. zł. świetlice, to róbmy tak  

w każdym sołectwie. Niech Hucina, Przyłęk czy Siedlanka też mają. W każdym 

sołectwie na świetlicę potrzebne są pieniądze.  

Wracając do oświaty potrzebujemy troszkę czasu żeby widzieć, co my w ogóle 

zrobimy w temacie oświaty. Starczy popatrzeć na demografię. Nasze placówki tylko 

niektóre są dostosowane do ośmioklasowej szkoły, nie znaczy to, że mają pracownie. 

Minister edukacji ma rezerwę oświatową, ale się nie kwalifikujemy, bo wniosek może 

pisać tylko ta gmina, gdzie w miejscu gimnazjum powstaje szkoła podstawowa. Dzisiaj  

bardzo ostrożnie należy podchodzić do infrastruktury. Może będziemy mieć kolejne 
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pieniądze i zastanowimy sia, na co przeznaczyć, ale gdyby była możliwość spłacenia 

zadłużenia, to jestem za – stanowczo powiedziała pani Wróbel. Dzisiaj miliony będzie 

kosztowała kanalizacja Hucisko i Zapole. 

 Zdaniem radnego Piotra Skiby bardzo słusznie zostały rozdzielone pieniądze 

 i bardzo sprawiedliwie. Radny proponuje przyglądnąć się swoim kolegom, ile 

wcześniej dostawali pieniędzy do swoich miejscowości. Dzisiaj nie można mieć 

pretensji do pani wójt, podział jest bardzo dobry i słusznie przemyślana sprawa. 

Szatnia Siedlance się też należy. 

 Nawiązując do wypowiedzi pani wójt odnośnie oświaty radny Bryk stwierdził, 

że ilość środków finansowych w budżecie jest wystarczająca. Nie ma co wprowadzać 

takiej atmosfery i krzyczeć na wyrost, że braknie. Należy albo podjąć jakieś działania 

skuteczne, żeby połączyć niektóre szkoły, albo dzieci dowozić. Środowiska 

nauczycielskie podnoszą krzyk, bo chodzi o utrzymanie miejsc pracy. Zdaniem 

radnego należy wierzyć pani minister która twierdzi, że przybędzie kilkadziesiąt 

tysięcy miejsc pracy. Stanisław Bryk odniósł się do jednej pozycji w uchwale  

zmieniającej budżet, mianowicie dział 855 Rodzina. Obecny rząd stawia rodzinę 

bardzo wysoko w hierarchii budżetowej. Niemniej jednak – zdaniem radnego – 

rozdysponowanie tych środków jest takie, że widzi się zamiast rodziny pewne grupy 

zawodowe. Na 393 tys. zł. wydatki bieżące stanowią 372 tys. zł., wynagrodzenia  

i pochodne – 314 tys. zł., wydatki majątkowe – 20 tys. zł. Gdzie tu rodzina – pytał 

dyskutant, 80% pieniędzy wydanych jest na utrzymanie, na pracowników itd.  

Odwołując się do materiałów opracowanych przez kierownika GOPS zauważył, że 

liczba rodzin objętych działaniami asystenta rodziny w roku 2012 wynosiła 12, liczba 

rodzin usamodzielnionych - 0 . Jakie tu są wyniki? W roku 2013 na 12 rodzin – 6 

usamodzielnionych, w roku 2014 na 6 rodzin usamodzielniona tylko 1, w 2015 na 7 

było 0, w 2016 na 8 rodzin tylko 2 usamodzielnione. Czyli te efekty wydatkowania 

ogromnych pieniędzy nie są takie znaczące. Wiemy, że są potrzebne działania, czasem 

wsparcie psychologa czy logopedy jest potrzebne, tylko te pieniądze powinny być 

wydawane w taki sposób, żeby zapewniały trwałą perspektywę rodziny. 

 Pani wójt odnosząc się do wypowiedzi radnego wyjaśniła, iż asystent rodziny 

jest zatrudniony z innego programu, ma pod opieką 12 rodzin i nimi się zajmuje. 

Obecny program PWD zakłada prowadzenie świetlicy, gdzie zatrudnione są dwie 

osoby, plus specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, terapie grupowe, zajęciowe dla 

rodzin i dla dzieci. To są koszty wynagrodzenia na to wszystko, jest to pomoc dla 

rodzin, które będą zdiagnozowane przez OPS, asystenta rodziny bądź kuratora 

rodzinnego. 

 Radny Adam Chlebowski podkreślił, że pani wójt jest bardzo dobrym 

gospodarzem, tylko nie można być w jakiś sposób pod jakimś naciskiem. Sołtysi też 

powinni się starać o środki poprzez swoje wystąpienia czy dyskusje. Jeśli mamy 

pewne zwroty nadwyżki, to słońce niech się przychyli i do innych miejscowości.  
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W gminie mamy 6 tysięcy mieszkańców, nie tylko 1/3. 

 Przewodniczący rady pan Robert Róg dopowiedział,  iż aby chcieć zobaczyć 

 w innych miejscowościach te przysłowiowe 10 tys. zł., to trzeba chcieć to widzieć.  

W tamtym roku Zapole, Siedlanka, a jakie to ma znaczenie, czy to jest ze zwrotu 

podatku, czy z innych środków, które trafiają do budżetu. Wszystkie miejscowości 

chciałyby zobaczyć choć w jednym budżecie jedną drogę śródpolną, bo non stop 

widzimy co roku tylko tą samą miejscowość. Wszędzie się dokłada do funduszy 

sołeckich, do pana miejscowości też – zwrócił się do radnego Chlebowskiego pan 

Robert Róg. 

 Wobec wyczerpania listy dyskutantów, uchwałę Nr XXXIV/190/2017  

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy Niwiska poddano 

pod głosowanie. „Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie. 

 W pkt 13,14,15 nikt nie zabierał głosu. Na tym zakończono obrady XXXIV sesji 

VII kadencji Rady Gminy Niwiska. 

 

              Protokołowała: 

                                                                                                                      

    

                                                                            

 


