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Protokół 

Z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 26 października 2017 roku 

 

W sesji uczestniczyło 15 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 obrad poprzedniej sesji (28.09.2017r.). 

3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

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

wykonania uchwał Rady. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Niwiska w roku szkolnym 

2016/2017. 

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

Niwiska na 2017 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki                                    

i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2018 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2018 rok. 

9. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zapytania, wnioski mieszkańców. 
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Ad. 1 

 Obradom przewodniczył Robert Róg – przewodniczący Rady Gminy, Po otwarciu 

sesji i powitaniu radnych, sołtysów wsi, dyrektorów szkół oraz zaproszonych gości stwierdził,  

iż  w sesji uczestniczy 15 radnych, Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych 

uchwał. 

Ad. 2 

 Do protokołu z poprzedniej sesji uwag nie zgłoszono. 

Ad. 3 

 Przewodniczący poinformował , że w okresie międzysesyjnym nie podejmowano 

szczególnie ważnych działań. Zakomunikował o uczestnictwie w zebraniu wiejskim w 

Hucinie oraz  o dostępnych protokołach z tego wydarzenia. Nie było pytań do 

przewodniczącego.  

Ad. 4 

 W kolejnym punkcie Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel przedstawiła informację                       

o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym obejmującą okres od 28 września 2017 roku           

do dnia dzisiejszego. 

/Informacja stanowi załącznik do protokołu/. 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat sprawozdania. 

Ad. 5 

 Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Niwiska w roku szkolnym 

2016/2017 w skrócie przedstawiła Wójt Gminy Niwiska – Elżbieta Wróbel.  

/Informacja stanowi załącznik do protokołu/. 

 

 Stanisław Rzeszutek poruszył temat dotyczący chorobowego nauczycieli. 

Poinformował zebranych, że wpłynęła do niego informacja od rodziców z miejscowości 

Przyłęk mówiące o tym, iż w Szkole Podstawowej w Przyłęku jeden z nauczycieli przebywa 

na zwolnieniu już 2 miesiące. Zastanawiał się również dlaczego w szkołach występuje tak 

dużo klas łączonych . Zwrócił się do dyrektor szkoły w Przyłęku czy występujące w szkole 

łączenia są zgodne z prawem. Joanna Trelka wyjaśniła, że zgodnie z rozporządzeniem nie 
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powinno być łączenia klasy „0” z klasą pierwszą natomiast Arkusz Organizacyjny, który 

został sporządzony w kwietniu 2017 roku przewidywał 13 godzin łączonych w drugiej i 

trzeciej klasie. Pierwszy arkusz organizacji otrzymał opinię negatywną  z uzasadnieniem, że 

tych łączeń w ww. klas jest zbyt dużo. Opinia dotycząca łączeń w klasach „0” i „I” nie 

zawierała żądnych zaleceń. W sierpniu 2017 roku sporządzono Aneks nr 1 do Arkusza 

Organizacyjnego, w którym zmniejszono o 1 godzinę łączenia w tzw. edukacji 

wczesnoszkolnej na 12 łączeń w klasie „II” i „III”. Taka ilość łączeń jest zgodna z przepisami 

prawa i otrzymała ona opinię pozytywną. Joanna Trelka nadmieniła, że problem pojawił się      

w sierpniu – w momencie otrzymania od jednego z nauczycieli uczącego w klasie drugiej 

zwolnienia lekarskiego. Początkowo przewidywało ono nieobecność do 30 września. Godziny 

nauczyciela miały być przydzielone ponadwymiarowo  innym nauczycielom jednak z uwagi 

na to, że nauczycielowi uczącego w klasie trzeciej brakowało tzw. „okienka” uczy on właśnie 

na zasadzie łączenia klasy „II” i „III” w wymiarze 5 godzin, a dodatkowe 2 godziny jest na 

zasadzie zastępstw za nieobecnego nauczyciela. Stanisław Rzeszutek zapytał kiedy nieobecna 

nauczycielka wróci z chorobowego. Dyrektor odpowiedziała, że zwolnienie przewiduje 

nieobecność do 11 listopada. Następnie Stanisław Nawalany przedstawił problem braku 

pedagoga w Szkole Podstawowej w Przyłęku. Joanna Trelka odpowiedziała, że Arkusz 

Organizacyjny z  kwietnia 2017 r. przewidywał obecność pedagoga, ale okazało się, że będzie 

on zatrudniony z projektu unijnego, z którego szkolenia nauczycieli rozpoczną się w 

listopadzie 2017 roku, a poszczególne zajęcia – w tym zajęcia z pedagogiem w grudniu 2017 

roku.  

Przewodniczący podsumował krótko problem łączeń klas w szkole w Przyłęku. Nadmienił,        

że ważny jest efekt nauczania i tego ile tak naprawdę dzieci zyskują i uczą się podczas łączeń. 

Joanna Trelka dodała, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie dodatkowego 

nauczyciela. Głos w tej sprawie zabrał radny Piotr Skiba, który oznajmił, że zatrudnienie 

nauczyciela byłoby dobre, ponieważ nie są to wygórowane kwoty, a nie ma gwarancji, że 

nieobecna nauczycielka wróci po 11 listopada. Nadmienił także, iż zgodnie z  Zarządzeniem 

można łączyć tylko 3 godziny i tego trzeba przestrzegać. Zastanawiał się również, że skoro                               

w poszczególnych szkołach występują łączenia w klasie „0” i  „I” to kto w takim razie wydał 

opinię dotyczącą Arkuszy Organizacyjnych. Głos w tej sprawie zabrała pani Wójt, która 

wyjaśniła, że Arkusze Organizacyjne są przygotowywane przez dyrektorów szkół, przesyłane 

do Związków Zawodowych i Kuratorium Oświaty. Następnie kurator wydaje na podstawie 

prawa opinię, którą następnie otrzymują dyrektorzy. Podkreśliła również, że Gmina musi 

rozwijać się w każdej dziedzinie i na ile to jest możliwe tak właśnie robi. Poinformowała, że 
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występuje ból demografii, a ilość uczniów w łączeniach została zwiększona. Dodała też, iż po 

reformie oświaty, w nowym roku budżetowym trzeba będzie dołożyć 1.5mln do subwencji 

oświatowej. Gmina otrzymała w oświacie subwencję w projekcie budżetu kwotę 433tys. 

gdzie na podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia potrzeba ponad 300tys.  

 Adam Chlebowski wspomniał o organizowanej wycieczce klas 3 gimnazjum do 

Łagiewnik i związanej z nią obecnością zaledwie 8 uczniów na zajęciach w szkole,                            

a jednocześnie obecnością wszystkich nauczycieli. Podkreślił tym przykładem, że powinno 

się mówić o winie nie tylko w kontekście nauczycieli, ale i rodziców. Zwrócił się również                       

z pytaniem do pani Wójt jak na tle innych miejscowości, gmin wypada nasza gmina. Elżbieta 

Wróbel odpowiedziała, że jest to trudne pytanie. Występują różne rozwiązania. Gdyby                     

w naszych szkołach w oddziale było przykładowo około 25 uczniów – nie byłoby problemu               

z łączeniami. Szkoła w Hucinie prowadzona jest przez stowarzyszenie. Nie ma tam łączeń, 

ale jednocześnie nauczyciel ma do dyspozycji 30 godzin tygodniowo, a nie 18. Wspomniała 

też, że za całe urzędowanie w oświacie nigdy nie było inaczej.  

 Przewodniczący zaapelował do dyrektorów, by nie bagatelizowali problemów i uwag 

zgłaszanych przez rodziców, dotyczących głownie łączeń w klasach, bo to powoduje, że 

rodzice przenoszą swoje dzieci do innych szkół, często poza teren naszej gminy. Oznajmił 

również, że nie ma w gminie nic tak ważnego jak szkoły, oświata i dzieci i to właśnie o to 

powinniśmy dbać i się martwić. Dyrektor Joanna Trelka dodała, że nauczyciele nie 

bagatelizują tego typu spraw. Oznajmiła również, że zajęcia w klasach łączonych prowadzi 

nauczyciel w wieloletnim doświadczeniem, który wypracował sobie odpowiednie metody i 

sposoby prowadzenia lekcji z dziećmi w różnym przedziale wiekowym. Radny Adam Świder 

dodał, że kiedyś rodzice bardziej angażowali się w naukę dzieci. Na tym dyskusję 

zakończono.  

 

Ad.6 

 

 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy 

Niwiska na 2017 rok szczegółowo omówiła Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel.                              

W przedmiotowej uchwale zwiększono dochody o kwotę 204.426,52 zł; z tego dochody 

bieżące  o kwotę 48.426,52zł i wydatki majątkowe o kwotę 156.000,00zł. Zmniejsza się 

dochody budżetowe na 2017 rok o kwotę 380.094,76 zł; z tego dochody bieżące o kwotę 

5.055,52 zł  i dochody majątkowe o kwotę 375.039,24 zł. Zmniejsza się wydatki budżetowe 

na 2017 rok o kwotę 2.061.508,30 zł; z tego wydatki bieżące o kwotę 11.099,52 zł, a wydatki 
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majątkowe  o kwotę 2.050.408,78 zł. Zwiększa się wydatki budżetowe na 2017 rok o kwotę 

1.885.840,06 zł; z tego wydatki bieżące – 48.426,52 zł i wydatki majątkowe – 1.837.413,54 

zł. 

 Radny Stanisław Bryk zadał pytanie  do p.900 w sprawie budowy kanalizacji 

sanitarnej Hucisko, Zapole, Trześń, Niwiska. Pytanie dotyczyło budowy odcinka sieci 

wodociągowej  w Niwiskach, gdzie czy to nowe uzbrajanie terenu? – czy wiążą się z tym 

dodatkowe koszty. Elżbieta Wróbel odpowiedziała, że cd. budowa w kierunku Folusza- 

Niwiska, w jednej dokumentacji była kanalizacja i woda po lewej stronie drogi i 200m po 

drugiej stronie.  Nadmienił również, że  fundusze sołeckie powinny być inwestowane w 

najważniejsze  i podstawowe sprawy,, m.in. drogi śródpolne. Wójt dodała, że nie zmieniano 

funduszy sołeckich, zmieniono tylko nazwę zadania. Nie było więcej pytań do projektu 

uchwały. „Za” podjęciem uchwały Nr XL/222/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do 

Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2017 rok głosowało 15 radnych na 15 obecnych 

na sesji. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. 

 

Ad. 7 

  

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                             

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  scharakteryzowała Zastępca Wójta Gminy 

Niwiska Jolanta Marut.   

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę nr XL/223/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. 

 

Ad.8 

 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2018 rok  scharakteryzowała Zastępca Wójta Gminy Niwiska Jolanta Marut.   

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę nr XL/224/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 
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Ad.9 

 

 W kolejnym punkcie Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel przedstawiła informację  

dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Niwiska za rok 2016. 

/Informacja stanowi załącznik do protokołu/. 

Przewodniczący przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych Gminy 

Niwiska. 

Radni nie podjęli dyskusji na temat oświadczeń majątkowych.  

 

Ad.10 

Interpelacje i zapytania radnych: 

 Radny Zygmunt Kluk poruszył temat oświetlenia w miejscowości Niwiska. Podkreślił, 

że wieczory są już ciemne i jest dużo nowo wybudowanych budynków, w otoczeniu których 

konieczne jest zastosowanie oświetlenia. Zwrócił się z prośbą o skierowanie lampy na końcu 

drogi Niwiska Folusz w kierunku lasu, w stronę domów w lesie przy drodze do Grobli. 

Przedstawił również problem dotyczący zakrzaczeń i korzeni przy drodze gminnej Niwiska 

Folusz Grobla,  które przyczyniają się  do podnoszenia  asfaltu. Poinformował, że mieszkańcy 

na własny koszt usuną drzewa, ale będzie też konieczność oczyszczenie niektórych rowów 

przecięcia korzeni na pewnym odcinku w lesie. Zaapelował też, by skierować lampę w 

kierunku zachodnim przy drodze na Cegielnisko wykorzystując słupy oświetleniowe. Pani 

Wójt odpowiedziała, że w niektórych miejscach konieczne jest zainstalowanie dwóch lamp. 

Dodała również, że braknie w tym roku środków  na oświetlenie i konserwację.  

 Radny Adam Chlebowski poinformował, że w rejonie remizy OSP w Kosowach oraz 

na drodze koło stadionu w Hucinie na drodze powiatowej istnieje niebezpieczny odcinek, 

gdzie niektóre drzewa rosną w asfalcie i utrudniają przejazd. Zaapelował o ich usunięcie. 

Elżbieta Wróbel wskazała miejsca,  Trześń droga od stadionu do drogi powiatowej relacji 

Niwiska –Hucisko, droga gminna Hucina Żabieniec w kierunku Przyłęka , na tych 3 drogach 

trzeba na pewnych odcinkach podebrać rowy, przeciąć korzenie. 

 Radny Piotr Skiba zapytał o termin włączenia oświetlenia w godzinach porannych. 

Elżbieta Wróbel poinformowała, że oświetlenie w porannych godzinach jest włączane po 
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odczytaniu liczników pod koniec października a wyłączane przy odczycie liczników na 

przełomie stycznia – lutego.  

Ad. 11 

Wolne wnioski i informacje: 

 Nikt nie zabrał głosu. 

Ad.12 

Zapytania, wnioski mieszkańców.  

 Pani prezes Stowarzyszenia Wieś Przyjazna Dzieciom podziękowała w imieniu całego 

stowarzyszenia za pozytywne podejście do spawy pieniędzy na rozbudowę szkoły.  Głos w tej 

sprawie zabrał również dyrektor  Szkoły Podstawowej w Hucinie Pan Świder dziękując za 

jednomyślność. 

 Zbigniew Ofiara zabrał głos jako mieszkaniec. Poruszył sprawę światłowodu. Pytał            

o termin możliwości skorzystania z szybkiego internetu. Wójt Elżbieta Wróbel  

odpowiedziała, że dostęp do internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Niwiska był 

budowany w ramach  Programu Polski Wschodniej i u nas w gminie znajduje się centrala 

światłowodu za urzędem. W obecnym programowaniu unii, rozbudowywana jest sieć 

internetu szerokopasmowego. Województwo podkarpackie wybrało operatorów w trybie 

„Zaprojektuj i wybuduj”. Do 2020 sieć internetu szerokopasmowego będzie we wszystkich 

miejscowościach w gminie. Przedstawiciel operatora zaprojektował sieć internetu na terenie 

gminy Niwiska. Na dzień dzisiejszy można składać wnioski, ale nie ma ostatecznego 

potwierdzenia czy dojdzie do takiej budowy sieci internetu szerokopasmowego jak w 

projekcie.  

 Porządek obrad został wyczerpany. Na tym zakończono sesję. 

 

 

        Protokołowała: 

                                                                                           Karolina Sukiennik 


