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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 28 kwietnia 2017 r. 

 

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych. Lista obecności radnych i zaproszonych gości 

stanowi załącznik do protokołu. 

Proponowany porządek 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. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 
Niwiska, w tym stan dróg gminnych i powiatowych. 

6. Informacja nt. zasobów pomocy społecznej. 
7. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu jego 
funkcjonowania. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy 
Niwiska na 2017 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Niwiska. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji projektu 
pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA w zakresie jego utrzymania w 
okresie trwałości poprzez udzielnie pomocy finansowej Województwu 
Podkarpackiemu na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych 
w ramach projektu. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 
wykraczającego poza rok budżetowy 2017 na realizację operacji p.n.: Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka 
sieci wodociągowej w Niwiskach”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Niwiska do 
„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi 
Hucina”. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej 
pomiędzy gminami: Majdan Królewski i Niwiska, w celu wspólnej realizacji projektu 
pn. „Rozwój OZE w gminach – Majdan Królewski i Niwiska”. 
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15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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”. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej na lata 2016 – 2022. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy powierzchni dachowej budynków 
użyteczności publicznej i sprzedaży energii elektrycznej. 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 
19. Wolne wnioski i informacje. 
20. Zapytania, wnioski mieszkańców. 
 
 Ad pkt 1. Obradom przewodniczył pan Robert Róg – przewodniczący rady, 
który po otwarciu obrad i powitaniu radnych oraz zaproszonych gości  stwierdził, iż  
w sesji uczestniczy 14 radnych. Rada Gminy jest władna do podejmowania 
prawomocnych uchwał. 
 Wójt gminy Elżbieta Wróbel wnioskuje o wycofanie z porządku obrad 
 pkt. 10 o treści „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do 
realizacji projektu pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA w zakresie 
jego utrzymania w okresie trwałości poprzez udzielnie pomocy finansowej 
Województwu Podkarpackiemu na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich 
realizowanych w ramach projektu”. Temat nadal jest aktualny, wszystkie gminy 
przystępują do realizacji projektu. Temat do dyskusji na sesji majowej, materiały 
należy dostarczyć do marszałka do ostatniego poniedziałku m – ca maja. Jest to 
projekt rzędu 460 mln zł. 
Kolejny punku wnioskowany do wycofania to pkt. 17 o treści: „ Podjęcie uchwały  
w sprawie dzierżawy powierzchni dachowej budynków użyteczności publicznej  
 sprzedaży energii elektrycznej.” Materiały zostały niedopracowane , do tematu 
powrócimy na sesji majowej. 
 Radni jednogłośnie przyjęli wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt. 10 
 i pkt. 17.  W związku z powyższym porządkowa numeracja uległa zmianie. 

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

 Ad pkt 3. Przewodniczący rady poinformował o działaniach podjętych  
w wyniku otrzymanego od wojewody pisma dotyczącego ewentualnego naruszenia 
przez pana Adama Chlebowskiego zakazu, o którym mowa w art. 24f ustawy z dnia 
 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  Odczytał treść pisma skierowanego do 
Wojewody Podkarpackiego, obrazującego działania i ustalenia w powyższej sprawie. 
Kserokopia w/w pisma stanowi załącznik do protokołu. 
Pan Robert Róg poinformował o piśmie ZNP w Niwiskach, którego kserokopia 
zostanie skierowana do przewodniczącego Komisji Oświaty. Temat dotyczy 
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brakujących godzin w związku z procedurą wygaszania gimnazjów. Kolejne pismo 
wpłynęło od mieszkańców m – ci Niwiska dot. łączenia klas w Szkole Podstawowej  
w Niwiskach. Prośba do przewodniczącego Komisji Oświaty, aby zaprosić na 
posiedzenie komisji radnych Niwisk nie będących członkami tejże komisji oraz 
dyrektora szkoły. Kolejny temat dotyczy jednej z pań nauczycielek i wykonywania jej 
obowiązków. Pismo zostanie przekazane do dyrektora szkoły z prośbą o podjęcie 
działań. 
 Zabierając głos radny Bryk zwrócił uwagę, że nie widzi żadnych podstaw aby  
używać w piśmie słowa „radni”. „Tam nie ma takich argumentów, to był anonim”- 
powiedział pan Bryk. 
 Przewodniczący rady dopowiedział, że musi bazować na tym, co tam pisze.  
W piśmie pisze, że radni Gminy Niwiska…. Pan Róg ma wątpliwości co do tych 
parafek, które tam się pojawiły. Rozważa zlecenie na swój własny koszt sprawdzenie 
tych podpisów u grafologa.  
 Radny Adam Chlebowski powiedział, że stracił zaufanie do pracy w Radzie 
Gminy. Donos może być napisany przez kogokolwiek. Radny ma uwagi do prasy 
kolbuszowskiej, na jakiej podstawie informują, że stał się członkiem zarządu? Prasa 
powinna pisać prawdę, a domysły robią więcej zła, niż dobra. Zaznaczył, że będzie 
zwykłym, szarym radnym i będzie działał tylko dla swojej społeczności. 
 
            Ad pkt 4. Wójt gminy Elżbieta Wróbel złożyła informację o realizacji zadań w 
okresie międzysesyjnym od 29 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. 
/Informacja stanowi załącznik do protokołu/. 
 Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiocie złożonej informacji. 

  Ad pkt 5. Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
terenie Gminy Niwiska obejmującą rok 2016 oraz I kwartał 2017 roku przedstawił 
Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podkom. Robert Kobylski. 
 W dyskusji zabrali kolejno głos: 
 Radny Adam Chlebowski za pośrednictwem pana Kobylarza składa 
podziękowania asp. Krzysztofowi Wojda za bardzo dobrą obsługę sołectwa Hucina, 
częste patrole, przynajmniej dwa razy w roku obecny jest na zebraniach wiejskich. 
Spotyka się z Radą Sołecką, młodzieżą szkolną. Radny sygnalizuje, iż 13 sierpnia br. 
odbędzie się duża uroczystość związana z jubileuszem klubu, stąd prośba o 
zabezpieczenie przez policję tej imprezy. Pan Chlebowski stwierdził, że nie 
odczuwamy braku posterunku policji w Niwiskach. Bardzo często pojawiają się 
patrole rzeszowskie a nawet lubaczowskie czy leżajskie. Kontrola mieszkańców jest 
dość wnikliwa, ale współpraca z aspirantami obsługującymi naszą gminę jest 
wzorowa. 
 Podkom. Robert Kobylski dziękując radnemu za te słowa wyraził nadzieję, że 
mieszkańcy sołectwa Hucina mogą to wsparcie i podziękowania przekazać poprzez 
głosowanie, ponieważ niedługo się odbędzie konkurs pn. „Dzielnicowy bliżej nas”. 
 Radny Piotr Skiba nawiązał do panujących zwyczajów w wigilię w czasie świąt 
Bożego Narodzenia, kiedy to robi się różne rzeczy, m.in. ściąga się i wynosi bramy. 
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Radny zwraca się z prośbą, by policja więcej jeździła i patrolowała tereny w tym 
okresie. Radny podkreślił, że policja pracuje dobrze, widać ich w terenie, często są 
tam, gdzie nikt się nie spodziewa. To jest działanie pozytywne. 
 Pytanie radnego Bryka dotyczyło przełamania zabezpieczeń  informatycznych 
do konta. Chcielibyśmy uzyskać jakieś informacje na ten temat ewentualnie uczulić 
ludzi na tego typu sytuacje. 
Drugie pytanie dotyczyło postępowania z ustawy prawo łowieckie, o co to chodzi? 
Radny żartobliwie powiedział,  że policja winna występować w obronie tych 
szacujących szkody łowieckie. Tutaj występują przekręty na niekorzyść rolnika. 
 Pan Robert Kobylski odpowiedział, iż nie zna szczegółów odnośnie poruszonych 
przez radnego spraw. Można zwrócić się z pismem do Komendy Powiatowej Policji w 
Kolbuszowej i taka informacja zostanie udzielona, na czym polegały dokładnie te 
przestępstwa. Szacowanie szkód nie jest w gestii policji, do rozstrzygania tego typu 
sporów powołane są inne organy. Jeżeli chodzi o zwyczaje świąteczne – duża rola jest 
tutaj środowiska, pedagogów, żeby odpowiednie informacje przekazywali przed 
zbliżającymi się świętami, żeby takich czynów nie dokonywać. Co prawda jest to 
zwyczaj, ale nie powinien on polegać na tym, że dochodzi do zniszczenia bądź 
uszkodzenia mienia. Wówczas policja – po zawiadomieniu – musi podjąć stosowne 
działania w celu ustalenia sprawcy. 
 Radny Adam Świder z m – ci Leszcze również chwali pracę policji. Ponieważ 
zbliżają się prace polowe, dużo jeździ ciągników i maszyn rolniczych, radny zwraca się 
z prośbą,  by nie karać rolników np. za brak światła przy ciągniku. Praca rolnika jest 
bardzo ciężka. 
 Przewodniczący rady Robert Róg proponuje sprawdzenie poprawności i 
zasadności ustawienia znaków drogowych, których jest tak wiele postawionych 
niezgodnie z kodeksem drogowym na terenie naszej gminy. Dokładane są te znaki w 
miejscach, gdzie ich nie powinno być, np. przed skrzyżowaniem znaków nie powinno 
być bliżej, niż 50 m., a są umieszczone tuż przed samym skrzyżowaniem. Na to trzeba 
zwrócić uwagę, bo to są punkty w gminie Niwiska niebezpieczne dla społeczeństwa. 
 Odnosząc się do wypowiedzi przedmówców podkom. Kobylski powiedział, iż 
jeżeli chodzi o kontrole rolników wyjeżdżających w pole pojazdami ( naruszenia typu 
niesprawności techniczne) policjanci będą stosować odpowiednie środki przewidziane 
kodeksem w sprawach o wykroczenia. Nie jest priorytetem policji, żeby ścigać 
rolników za to, że jedno światło jest niesprawne czy brak dokumentów. Niemniej 
jednak jeśli dojdzie do tego, że ci rolnicy kierujący pojazdami bez oświetlenia po 
zmroku zagrażają bezpieczeństwu, bądź byli pod działaniem środków, które są 
zabronione, to policjanci będą podejmować zdecydowane działania w celu 
wyeliminowania tego typu zagrożenia. 
Jeżeli chodzi o ustawienia znaków drogowych -  wszelkie wnioski i propozycje zmian 
należy kierować do starosty kolbuszowskiego, w ramach prac komisji bezpieczeństwa 
będą weryfikowane  i każdy wniosek będzie rozpatrzony. Jeżeli policjanci widzą 
nieprawidłowości w postaci nieprawidłowego oznakowania, samodzielnie podejmują 
interwencje i przekazują te zgłoszenia do starosty kolbuszowskiego. Policjantów 
przeszkolonych w zakresie ruchu drogowego w powiecie kolbuszowskim jest 
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dziesięciu i trudno jest wyłapać wszelkie nieprawidłowości. 
 Radny Chlebowski wstawia się za rolnikami, ale ma też inne życzenie. Jeśli 
sołtys wraca z czynu społecznego uharowany, w roboczym ubraniu, to policja na 
niego nasiada i daje mu mandat. Radny życzy sobie, aby sołtysów też traktować  
z ulgą. Jak poinformował - wracał samochodem trzeźwy, posiadał dokumenty, 
samochód ubezpieczony, ale nie zapięte pasy, ponieważ mieszka od remizy   
w odległości 50 m. Pan Chlebowski tłumaczył policjantowi, że mieszka 40 lat i nigdy 
na odcinku jadąc czy wracają do remizy nigdy pasów nie zapinał i nie zapnie. Bo jaki to 
jest sens? Czy listonosz jadąc od domu do domu też ma zapinać pasy? -  pytał radny. 
 W odpowiedzi pan Robert Kobylski zaznaczył, że jest obowiązek ustawowy 
zapinania pasów czy to jest 50 m od domu czy kilkaset km. 
 Radny Jan Boroń również stwierdził, że kolbuszowska policja pracuje dobrze. 
Nurtujące pytania radnego to: 1) w jakiej hierarchii bezpieczeństwa plasuje się nasza 
gmina w stosunku do powiatu?, 2) w jakiej hierarchii powiat na tle województwa 
jeżeli chodzi o stopień bezpieczeństwa?, 3) jaki policja ma sposób na jednoślady, 
które niejednokrotnie jeżdżą z prędkością światła? Problem tych pojazdów 
podnosimy od kilku lat, a dotyczy on nie tylko naszej gminy. 
 Przewodniczący rady zadał pytanie, czy Komanda Powiatowa Policji posiada 
statystykę związaną z wypadkami ? 
 Do powyższych pytań odniósł się przedstawiciel kolbuszowskiej policji. Jeżeli 
chodzi o stan bezpieczeństwa – jak on się kształtuje w stosunku do całego powiatu jak 
też do poszczególnych gmin – taką  informacją Komenda Powiatowa dysponuje, jest 
ona również dostępna na stronie internetowej KPP w Kolbuszowej. Jeżeli radni 
chcieliby informacji szczegółowej – należy zwrócić się z pismem i zostanie 
udostępniona. Ogólnie gmina Niwiska jest gminą bezpieczną. Największe zagrożenie 
występuje na terenie gminy Kolbuszowa, następnie w Majdanie Królewskim, 
Dzikowcu i Niwiskach. Jeżeli chodzi o działania związane z wyeliminowaniem 
zagrożenia spowodowanego przez kierujących motocyklami, takie interwencje są 
podejmowane. W ubiegłym roku były takie zgłoszenia, policjanci ruchu drogowego 
byli kierowani w odpowiednie miejsca, prowadzili działania. 
Jeśli chodzi o statystykę nietrzeźwych – informacja taka będzie udzielona po 
zwróceniu się na piśmie. Główną przyczyną wypadków oraz zdarzeń drogowych jest 
prędkość oraz nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu. 
 Radny Bryk wnioskuje, aby zlikwidować znak ograniczający prędkość do  
40 km/godz. na drodze Niwiska – Kolbuszowa za pocztą w Niwiskach. Z drugiej strony 
stoi kolejny znak.  Sytuacja tutaj uległa znacznej poprawie, ponieważ powstał 
chodnik, ustała też inna  przyczyna – drogą nie są pędzone konie ani krowy. Dlatego 
należy ten znak zlikwidować, ponieważ za znakiem w odległości 200 m stoi policjant 
między domami i kasuje za przekroczenie prędkości. Sugeruje o wystąpienie do 
starostwa od wójta gminy jak też od policji o usunięcie tego znaku. 
 Podkom. Robert Kobylski nie zgadza się z wypowiedzią radnego. Zakręt jest 
bardzo niebezpieczny, droga nie ma bariery energochłonnej, która by zabezpieczała 
przed wypadnięciem pojazdu z drogi , ograniczenie jest zasadne. Nie wydaje się też, 
żeby policjanci stali z radarem i czyhali na tego, który przekroczy o 5 czy 10 km 
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prędkość w rejonie tego odcinka. Odcinek ten jest dość krótki, ograniczenie prędkości 
wprowadzone tylko na niebezpiecznym zakręcie i jest ono zasadne. 
 Następnie Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 

Niwiskach pan Adam Haptaś złożył informację o stanie bezpieczeństwa terenu Gminy 

Niwiska z zakresu zagrożeń przeciwpożarowych i działaniach operacyjnych jednostek 

OSP za rok 2016 i I kwartał 2017 r. 

/Powyższa informacja stanowi załącznik do protokołu/ 

 W dyskusji zabrali głos: 

 Radny Adam Chlebowski stwierdził, iż trudno dostać się członkom OSP Hucina 

na szkolenia. Aktualnie Hucina ma 6 młodych strażaków, których należy przeszkolić, 

stąd radny wnioskuje o zorganizowanie szkoleń. Zadał pytanie, ile lat może jeździć 

samochód strażacki na starych oponach mimo dobrego bieżnika? 

 Do powyższego odniósł się pan Haptaś. Jeśli chodzi o opony – na pewno będzie 

to określone u producenta. Jednak jeśli ma stare opony, nie powinien przejść 

przeglądu technicznego. 

Sprawa kursów – Wewnętrzne Bezpieczeństwo Państwa to  Krajowy System 

Ratowniczy. Główny nacisk kładzie się na te jednostki. Pozostałe jednostki są to 

jednostki pomocnicze, których nawet nie uwzględnia się w działaniach i planach 

operacyjnych. Dobra sytuacja jest w jednostkach KSRG jeśli chodzi o szkolenia. W tym 

roku jest już drugi kurs podstawowy, jest przydział – limit miejsc. Niektórzy druhowie 

wysyłani na szkolenia, w każdym kursie ¼ uczestników nie kończy kursu, ponieważ nie 

chodzą. Uzyskanie tego kursu jest teraz trudniejsze, odbywa się na platformie 

edukacyjnej. W tym roku będzie 4 kursy podstawowe, między czasie będą kursy 

techniczne dowódców. 

 Ponieważ w tym temacie nikt inny nie zabierał głosu, pan przewodniczący rady 

nawiązał do informacji o stanie dróg powiatowych, którą otrzymali radni. Jest tam 

mowa m.in. o  odcinku 756 mb, którą powiat sfinansuje z własnych środków  

w całości. Jest to odcinek od Przyłęka przez Kosowy do granicy Gminy Niwiska. 

Pozostają tematy związane z chodnikami przy drogach powiatowych, nad którymi 

trzeba będzie się pochylić, tj. dalszy ciąg w m - ci Kosowy, odcinek w tym samym ciągu 

drogi w Niwiskach do Kościoła. Została droga powiatowa w Hucisku, która była 

zgłaszana do powodziówek, jest prośba do radnego Ofiary o interwencję w sprawie 

tej drogi. 

 Radny Chlebowski przypomina o przepuście w Hucinie. Należy go pilnie 

wykonać. 

 Wójt gminy Elżbieta Wróbel zaznaczyła, iż pochylimy się nad tematem  

w m – cu sierpniu, jak będzie nabór do tzw. schetynówek. Pani wójt odbędzie 

rozmowę ze starostą o montażu środków na odcinek drogi w Kosowach przy 

cmentarzu, gdzie popękała nawierzchnia i trzeba zrobić nakładkę, chodnik od 

cmentarza do szkoły w Kosowach, chodnik w Niwiskach od krzyżówki do Kościoła.  

W tym wniosku starosta mógłby ująć przepust w Hucinie. 
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 Radny Robert Róg uznał tą propozycję za bardzo dobre rozwiązanie. 

Dofinansowanie 50% to bardzo dużo pieniędzy i nie możemy zaprzepaścić  

z możliwości skorzystania z tych środków. 

 Radny Bryk wspomina o drodze do Blizny. Kolejny odcinek w tym roku należy 

realizować. 

 W tym czasie odbyła się 15 min przerwa, po czym wznowiono obrady. 

 Ad pkt 6. Informacja nt. zasobów pomocy społecznej. 
 Ad pkt 7. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu jego 
funkcjonowania. 
 Komplet materiałów dostarczonych radnym uznano za wystarczające nie 
wymagające dodatkowych wyjaśnień.  

Ad pkt 8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej 

szczegółowo zreferowała wójt gminy Elżbieta Wróbel. 

 Zmiany w budżecie wywołały burzliwą dyskusję, w której kolejno zabrali głos: 

  Radny Adam Chlebowski jako gospodarz wsi chciałby zobaczyć , jak 200 tys. zł. 

będą przeznaczone na dobudowę dwóch klas lekcyjnych w szkole. Owszem, drogi są 

ważne – mówił radny, ale obecnie dwa sołectwa wiodą prym w ściąganiu wszystkich 

pieniędzy, tj. Kosowy i Przyłęk. Może ta droga jest też potrzebna, ale na tym odcinku 

jeszcze żaden dom nie został oddany. Radny chciałby, aby te większe środki 

przeznaczane były też na inne sołectwa. Dobry radny to jest taki radny, który wydaje 

pieniądze dla każdego mieszkańca gminy. Wcześniej były manny z nieba, które 

wpłynęły jako zwroty VAT-u, ale te wpływy były ze zrealizowanych w przeszłości 

inwestycji m.in. też w Hucinie. Przewodniczący mi wypomina drogę śródpolną, 

chciałem ja wycofać, ale tak się nie stało. „Chciałbym do pana podejść za rok na 

koniec kadencji rady i podziękować za 200 tys. zł. dla Huciny” – powiedział do 

przewodniczącego rady. Chlebowskiego tak nie lubicie i dlatego nie dajecie pieniędzy 

dla wsi? Mówi się, że nauka jest najważniejsza. Pamiętajcie, że tu też są ludzie.  

A Hucina najbardziej odczuwa te potężne inwestycje gminy Niwiska, przez tę wieś idą 

wszystkie śmierdziuchy kanalizacyjne do sołectw Siedlanka, Kosowy i Przyłęk. Nawet 

za to tym mieszkańcom należałoby dać 200 tys. zł.” – powiedział radny Chlebowski. 

 Przewodniczący rady pan Róg zwrócił się do radnego Chlebowskiego, aby  

doprecyzował kwestię tego prymu, w jakim zakresie Kosowy niosą ten prym. 

 Radny Chlebowski odpowiedział, że wynika to z przesunięć budżetowych. 

Stosowaną informację przygotuje na kolejna sesję, bo musi z całego roku wyciągnąć 

wszystkie sumy. 

 Pan Robert Róg wówczas powiedział, ze wcale te miejscowości nie wiodą 

prymu, na komisję takie dane wyciągał już pan Staszek. Ale jest miejscowość, która 

prym wiedzie, jest nią Hucina. Tam jest niespotykane parcie, bez wniosków, bez 

niczego, coś co rusz się pojawia. Albo kanalizacja, albo drogi śródpolne, albo 
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rozbudowa szkoły. Nikt o tym nie pisze i nie mówi na komisjach, a to się dziwnym 

trafem pojawia. 

 Radny Chlebowski odpowiedział, że za tym nie idą środki. Kanalizacja kiedyś nie  

została dokończona w części Huciny i Niwiskach. Dlaczego pan przewodniczący nie 

wymienia Niwisk, tylko Hucinę? Jeśli by mieszkańcy Okrąglicy nie zadbali, to może 

dalej tej Huciny by nie było. 

 Wracając do dyskusji pan Robert Róg wyjaśniał kwestię Przyłęka. Pojawiają się 

tam nowe zakłady pracy, które niosą miejsca pracy dla mieszkańców. Jeśli chodzi  

o drogę śródpolną, chciał ją radny Chlebowski ściągać, ludzie natomiast na ten temat 

nic nie wiedzieli, nie wiedzieli o żadnych uzgodnieniach na zebraniu. Należy 

zaprzestać z mówieniem, że ktoś tam wiedzie prym, bo Hucina nie jest z tyłu, nikt 

niczemu Hucinie nie blokuje, zadania są realizowane w większym zakresie, niż 

gdziekolwiek indziej. „Ja nie twierdzę, że rozbudowa tej szkoły nie jest potrzebna, ale 

są też inne rzeczy, które są potrzebne. Patrzyliśmy na demografię, urodziło się w 

Hucinie 5 dzieci, tej kwestii nikt nie podnosi, nie krytykuje. Jak ja bym powiedział, że 

chcę rozbudowywać szkołę w Kosowach, to co by się działo?” – pytał pan 

przewodniczący. 

 W celu uspokojenia atmosfery głos zabrała pani Elżbieta Wróbel. W każdej 

miejscowości chcemy coś zrobić i każdy to widzi. Nie jest tak, że mamy pieniądze i 

robimy, co chcemy. Zadaniem naszym jest realizacja zadań własnych i zaspokajanie 

potrzeb mieszkańców, bo w takim duchu chcemy się rozwijać. Mając nadwyżkę 

środków finansowych z poprzedniego roku to efekt całorocznego trzymania  

w ryzach budżetu, wcześniejsza spłata pożyczek, żeby wypracować pieniądze, a nie 

płacić odsetki i brać kolejne kredyty. Nie jest łatwe ściąganie funduszy z zewnątrz, 

obwarowania projektów i programów są takie, że trzeba mieć pomysły. Zakład 

krawiecki, który powstał w Przyłęku rusza od 1 czerwca. Po drugiej stronie drogi 

będzie powstawał obiekt wielkogabarytowy (dom weselny czy szkoleniowy). 

Inwestycje te wymagają odpowiedniej infrastruktury, z drogi mogą korzystać wszyscy, 

na pewno powstaną tam zabudowania. Na pewno na dzień dzisiejszy jest dla nas 

priorytetem. Pozostałą kwotę dajemy na kanalizację, dopóki nie zostanie 

rozstrzygnięty przetarg. Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty i pozostaną wolne 

środki, trzeba dać do systemu uzdatniania wody w Przyłęku. Za 345 tys. zł. tego 

zadania nie zrealizujemy, minimum musimy dołożyć 200 tys. zł. 

Wracając do spraw Huciny  pani wójt widzi działania mieszkańców wsi. Czyn 

społeczny przy pozyskaniu drewna, przetarciu, zaangażowanie mieszkańców jest 

bardzo duże. Zapoznała z uwarunkowaniami, jakie należy spełnić, m.in. muszą być 

wskazane środki sołeckie. Ponieważ sołectwo Hucina ma ponad 10 tys. zł. na zadanie, 

dlatego to sołectwo pani wójt wskazuje w projekcie uchwały do Podkarpackiej 

Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020. 

Sprawa rozbudowy szkoły – może są potrzebne pod potrzeby społeczeństwa. Temat 



9 
 

szkół jednak należy zostawić na następny rok. Przyglądnąć się demografii, 

funkcjonowaniu szkół po wprowadzeniu reformy. Jeśli pieniądze nie pójdą za 

uczniem, a pójdą na oddział, to zastanówmy się, czy te szkoły utrzymamy zaznaczyła 

pani Elżbieta Wróbel. 

 Radny Stanisław Rzemień po objazdowym posiedzeniu Komisji Prawa  

i Porządku Publicznego zauważył, że gmina Niwiska nie rozwija się równo. „Nie 

zdawałem sobie nawet sprawy, jaka jest przepaść między miejscowościami pod 

względem inwestycji” – powiedział radny. Wg pana Rzemienia gmina rozwija się 

dwubiegunowo, jest gmina A i gmina B. takie miejscowości jak  Trześń, Niwiska, 

Siedlanka, Przyłęk i Hucisko są w XXI wieku. Natomiast w gminie B są Kosowy, Leszcze 

i Zapole. Kosowy to druga miejscowość pod względem mieszkańców, a jest zacofana 

gorzej niż Leszcze. Patrząc na parkingi przed kołami – w Kosowach samochody 

przyjeżdżające po uczniów stoją w kałużach. A jak wyglądają place zabaw w Zapolu, 

Leszczach i Kosowach? Jest tylko huśtawka, zjeżdżalnia i piaskownica. Jeżeli chodzi o 

place przed domami strażaka – trawa i kamień jest tylko w Zapolu, Leszczach  

i Kosowach. W pozostałych miejscowościach jest asfalt lub kostka. Ogrodzenie 

stadionu – brak ogrodzenia w Leszczach, Kosowach i Zapolu, Leszczce teraz będą 

miały. Jeżeli 2 miejscowości tj. Kosowy i Przyłęk są najlepiej doinwestowane, to 

dlaczego tych inwestycji nie widzę? – pytał radny Rzemień. Podczas objazdu radny z 

Huciny wszędzie wychodził, po wszystkich miejscowościach zaglądał, w Kosowach nie 

chciał wychodzić z samochodu mówiąc, że tu nie ma na co patrzeć. Jeżeli w Kosowach 

jest tak pięknie pod względem inwestycyjnym, to zaskoczeniem było, że radny nie 

chciał wyjść z samochodu. W Trześni to nawet do śmietników i pomieszczeń 

gospodarczych zaglądał. Radny Rzemień nawiązał do Korsa Kolbuszowskiego, gdzie 

napisane jest, że pani wójt jest chrzestną Huciny i dlatego 200 tys. zł. na szkołę musi 

być. Tym sposobem nigdzie nie dojdziemy – stwierdził dyskutant. Jeżeli Kosowy 

dostały 10 tys. zł. i teraz 4,5 tys. zł. – czy to jest kolosalna kwota? „Nie wiem, albo 

ktoś tu jest pijany, albo po narkotykach, bo inaczej by nikt tak nie powiedział” – 

stwierdził kończąc dyskusję radny Rzemień. Jeżeli coś mówimy, to przynajmniej 

uzasadniajmy, a tu nie widać żadnego uzasadnienia. 

 Przewodniczący rady postanowił zamknąć dyskusję, bo wszystko co się mówi 

odbiega od spraw, które mamy w projekcie uchwały. Nie będzie wytyków  

i udawadniania, kto wiedzie prym. Zwrócił się z prośbą, by w pierwszej kolejności 

radni analizowali to, co się robi, bo robi się – w miarę możliwości wszędzie, gdzie jest 

możliwość i te priorytety są pilniejsze, staramy się nad tym pochylać i to robić. 

„Uważam, że rozbudowa szkoły w Hucinie nie jest priorytetem dla mnie, na ten rok ja 

jestem na nie i będę na nie” – stanowczo powiedział pan Róg. 

 Następnie radni przystąpili do głosowania nad Uchwałą Nr XXXV/191/2017  

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy Niwiska na 2017 rok  
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o treści przedstawionej przez wójta gminy. „ Za” podjęciem uchwały głosowało 

 14 radnych na 14 obecnych na sesji. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 Ad pkt 9. Temat zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Niwiska 
przedstawiła skarbnik gminy Jolanta Łagowska. Uchwała ta jest konsekwencją 
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok. Uwzględniając zmiany 
wprowadzone w/w uchwałą oraz biorąc pod uwagę uchwałę nr XXXII/171/2017 z dnia 
26 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok, w której uchwalono 
nadwyżkę budżetową w wysokości 121 271,00 zł., budżet gminy na 2017 rok zamyka 
się deficytem w wysokości 862 282,84 zł. Ponadto wprowadzono wolne środki, jako 
nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających  
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 983 553,84 zł., w celu 
sfinansowania deficytu budżetu gminy  w kwocie 862 282,84 zł. i spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 121 271,00 zł. Po uwzględnieniu zmian 
wprowadzonych w/w uchwałą zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 
wolnych środków w wysokości 983 553,84 zł. do kwoty 2 231 402,84 zł. 
 Rada Gminy – nie wnosząc uwag – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXXV/192/2017 w sprawie uchwalenia zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Niwiska na 2017 rok. 
 

 Ad pkt 10. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 
wykraczającego poza rok budżetowy 2017 na realizację operacji p.n.: Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka 
sieci wodociągowej w Niwiskach” omówiła pani Elżbieta Wróbel. Aby rozpisać 
przetarg na budowę kanalizacji w wymienionych miejscowościach, konieczne jest 
zaciągnięcie zobowiązania (do wartości kosztorysowej)  w łącznej kwocie  
1 5544 023,91 zł., z tego: w 2018 roku – 709 175,43 zł., w 2019 roku – 834 848,48 zł. 
Jeżeli po przetargu będzie brakowało pieniędzy, będziemy sprawę kontynuować na 
sesji majowej. 
 Rada Gminy – nie podejmując dyskusji – jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXXV/193/2017 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 
wykraczającego poza rok budżetowy 2017 na realizację operacji p.n.: Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka 
sieci wodociągowej w Niwiskach”. 

 Ad pkt 11. Rada gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV/194/2017  
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Niwiska do „Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”. 

 Ad pkt 12. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi została opracowana celem  
wykorzystania do złożenia wniosku do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2017 – 2020. Zadania zostały szeroko opisane, zgodnie z procedurą  strategia została 
przyjęta przez zebranie wiejskie wsi Hucina. Ponadto zebranie wyraziło zgodę na 
przystąpienie sołectwa Hucina do „PROW na lata 2017 – 2020”. 
 W dyskusji zabrał głos radny Bryk. Stwierdził, że szanse są dość prawidłowo 
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sformułowane. Przytaczając sformułowania dot. zagrożeń, m.in. spadek liczby 
urodzeń co w konsekwencji może doprowadzić do zamknięcia szkoły radny 
przypomniał, iż z drugiej strony są wnioski o rozbudowę szkoły. Kolejnym 
wymienionym zagrożeniem jest rozbudowana biurokracja. Gdzie w Hucinie jest jakaś 
biurokracja? – pytał dyskutant. 
 Inspektor Urzędu Gminy Kazimierz Kwaśnik wyjaśnił, iż „zagrożeniem” nie jest 
to, co występuje, „zagrożenie” może wystąpić. Trzeba zrozumieć – zgodnie ze 
słownikiem języka polskiego, co jest zagrożeniem, a co jest stanem istniejącym. 
Strategia ma służyć jako dokument w różnych kierunkach. 
 Innych uwag nie było, po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do 
głosowania. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXXV/195/2017 w sprawie 
zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Hucina”. Głosowało 14 radnych. 

 Ad pkt 13. Temat dotyczy realizacji wspólnego projektu z Gmina Majdan 
Królewski i Niwiska w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój OZE w gminach – 
Majdan Królewski i Niwiska – informuje wójt gminy. Liderem będzie Majdan 
Królewski, partnerem – gmina Niwiska. Umowa partnerska pozwoli na  złożenie 
wniosku do środków unijnych, dotyczącego montażu systemów opartych na 
odnawialnych źródłach energii . Dotyczy budynków użyteczności publicznej tam, gdzie 
jest intensywne wykorzystywanie energii elektrycznej. Na terenie gminy Niwiska 
będzie na oczyszczalni ścieków oraz na szkole w Niwiskach pod potrzeby Urzędu 
Gminy. 
 Radni – nie wnosząc uwag – jednogłośnie podjęli Nr XXXV/196/2017  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminami: 
Majdan Królewski i Niwiska, w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój OZE  
w gminach – Majdan Królewski i Niwiska”. Głosowało 14 radnych. 

 Ad pkt 14. Wyjaśnień w przedmiotowej kwestii udzieliła pani Elżbieta Wróbel. 
Jest to uchwała, którą Rada Gminy podejmowała 29 marca 2017 roku. Radcy prawni 
zakwestionowali, że w paragrafie 1 nie napisano nazwy i numeru projektu. Aktualnie 
§ 1ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Wyrażą się zgodę na zatwierdzenie do realizacji 
projektu pt. „Edukacja szansa na rozwój” – nr wniosku WND.RPPK.09.02.00 – 18 – 
0010/16 i zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego: Gminą Niwiska (Lider), Gminą Majdan Królewski (Partner) i ALDEO 
Systemy Zarządzania Sp. z o.o. (Partner) w sprawie wspólnej realizacji projektu na 
terenie Gmin: Niwiska i Majdan Królewski pn. „Edukacja szansą na rozwój” w ramach 
konkursu RPPK.09.023.00 – IP.01-18-008/16 regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 202, Oś priorytetowa IX – Jakość 
edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 – Poprawa jakości kształcenia 
ogólnego.” 
 Do treści nowego kształtu uchwały uwag nie było, po jej odczytaniu radni 
jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr XXXV/197/2017 zmieniającą uchwałę 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 
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wspólnej realizacji projektu p.n.: Edukacja szansą na rozwój”. Głosowało  
14 radnych. 

 Przewodniczący rady ogłosił 5 min. Przerwę, po czym obrady wznowiono. Na 
sali obecnych 13 radnych (brak radnego Świdra). 

 Ad pkt 15.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016 – 2022. 

 Projekt uchwały zreferowała pani Wróbel. Przypomniała, iż plan gospodarki 
niskoemisyjnej na lata 2016 – 2022 został opracowany i przyjęty uchwałą Rady Gminy 
Niwiska na sesji 29 września 2016 r. Dwaj proboszczowie niwiskich parafii złożyli 
wniosek o wprowadzenie zmian w wymienionym planie. W harmonogramie działań  
w rozdziale 9 dopisujemy dwa kolejne działania, które przez przeoczenie nie zostały 
ujęte.  Ich oddziaływania we wszystkich wskaźnikach były wyliczone. Są to: budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Hucina o mocy do 200 kW oraz budowa farmy 
fotowoltaicznej w miejscowości Niwiska o mocy do 200 kW. 
  Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiotowej kwestii, jednogłośnie podjęli 
Uchwałę Nr XXXV/198/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016 – 2022. Głosowało 13 radnych na 13 
obecnych na sali obrad. 

 Ad pkt 16. Interpelacje i zapytania radnych. 
 Radny Adam Chlebowski przypomniał panu przewodniczącemu, że jest 
funkcjonariuszem publicznym i jego zachowanie przy podpisywaniu uchwały było 
niewłaściwe. Następnie ustosunkował się do zarzutów skierowanych pod jego 
adresem przez radnego Rzemienia oraz zwrócił się z apelem, aby sołtys Rzemień 
mówił prawdę. Pan Chlebowski dowiódł, że w czasie objazdu komisji wysiadał  
z busa, a w Kosowach zanotował sobie trzy sprawy dotyczące tej miejscowości, m.in. 
że plac zabaw jest skromny. Na plac zabaw w Hucinie stowarzyszenie dało pieniądze. 
Zarzut, że mało dzieci się rodzi jest chybiony, bo dzieci można dowieźć. Ogrodzenie 
koło szkoły zostało wykonane również z funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki, który 
istnieje od siedmiu lat co roku przeznaczany jest na sprawy gospodarcze, dlatego jest 
ładnie. 
Radny Adam Chlebowski zwrócił się do przewodniczącego rady o wezwanie policji. 
„Nie pozwolę, żeby ktoś zarzucał mi bycie pod wpływem alkoholu czy jakichś środków 
odurzających. Wnioskuję o wezwanie policji i przebadanie mnie pod każdym kątem.  
A jak mnie pan radny nie przeprosi, podam do sądu i cała rada będzie świadkiem.” 
 Przewodniczący rady pan Róg wyjaśnił, iż uchwałę podpisywał z uśmiechem  
i robił to dla mieszkańców wsi Hucina. Pracownik  czekał na dokumenty, żeby je 
zawieźć do Rzeszowa.” Proszę nie przeobrazowywać sobie sytuacji i dopowiadać 
rzeczy, które są zrozumiałe tylko dla mnie” – dodał pan Robert Róg. 
Jeżeli chodzi o wezwanie policji – przewodniczący odmówił . „Jeżeli będzie się pan na 
sesji przewracał lub zataczał, wskazywał na spożycie alkoholu,  wtedy wezwę policję. 
Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pan wykręcił numer  112, przyjadą, zbadają pana 
alkomatem” – doradził radnemu Chlebowskiemu pan przewodniczący rady. 
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 Radny Stanisław Rzemień powiedział, iż nie wymieniał nikogo z imienia  
 nazwiska, a jeżeli radny poczuł się  urażony, to przepraszam. 
 Pan Adam Chlebowski przeprosiny przyjął. 

 Ad pkt 17. Zapytania, wnioski mieszkańców. 
 Radny Skiba zadał pytanie do pani wójt, jakie zalecenia wydał nadzór 
budowlany w sprawie budynku w Trześni? 

 Pani wójt zobowiązała zająć się tematem w pierwsze dni maja. 
 Radny Jan Boroń poruszył sprawę azbestu. Dużo płyt zalega jeszcze na 
dachach, spotyka się po terenie zafoliowane składowiska. Radny ma propozycję, aby 
gmina znalazła miejsce, aby zebrać azbest po terenie i zbiorowo składować do czasu 
utylizacji. 
 Odpowiedzi udzieliła pani Wróbel. Mieszkańcy – po ściągnięciu azbestu 
składają go na swojej posesji. Jeżeli nie jest ruszany – nie jest szkodliwy. Przepisy 
zalecają ofoliowanie. Składowiska żadnego nie zrobimy, nawet na terenie ZUK, 
ponieważ składowiska na azbest mają specjalne wymogi. Wniosek do wojewódzkiego 
funduszu został złożony na taką ilość, jaka została zgłoszona przez mieszkańców. 
 Pan przewodniczący rady apeluje do państwa radnych o pewną powściągliwość 
języka w zakresie własnej frustracji w pewnych kwestiach. „Nie widzę jakiejś sytuacji 
tragicznej na gminie ani miejscowości, które byłyby odepchnięte na bok w ramach 
realizacji inwestycji, remontów i przedsięwzięć, które akurat na dany moment są 
niezbędne i konieczne do wykonania. Nie było sytuacji, żeby ktoś komuś próbował na 
siłę usunąć zadanie z budżetu czy specjalnie robić na złość, stąd prośba 
 o zastanowienie się nad tym, co się mówi i wszczyna się niepotrzebne dyskusje. 
Wspomniał, iż niedawno podejmowaliśmy zmianę do budżetu – budowa sali – 
obiektu na Siedlance dla potrzeb klubu sportowego. Nie chcielibyśmy, żeby za parę lat 
się okazało, że ten teren idzie do sprzedaży dla osoby prywatnej.  
 

 Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, na tym zakończono obrady XXXV 
sesji Rady Gminy Niwiska. 

 

                Protokołowała: 
 
 

 


