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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 13 lipca 2018 r. 

 

W sesji uczestniczyło 13 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 (18.06.2018r.) 

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

Niwiska na 2018 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zaciągnięcia zobowiązania  

na lata 2018 - 2019 rok i wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy 

Gminą Niwiska i Stowarzyszeniem Wieś Przyjazna Dzieciom, w celu wspólnej 

realizacji projektu p.n.: „Edukacja szansą na rozwój w Gminie Niwiska”. 

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

Gminą Niwiska, a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu uczniów 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół 

Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Gminę Niwiska 

wniosku o realizację zadania pod: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Niwiska, Trześń”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Niwiska. 

 

 

Ad. 1. 

Obradom przewodniczył Robert Róg – Przewodniczący Rady Gminy. Po otwarciu sesji  

i powitaniu radnych oraz zaproszonych gości stwierdził, iż w sesji uczestniczy 13 radnych, 

Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad. 2. 

Do protokołu z poprzedniej sesji uwag nie zgłoszono. 
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Ad. 3.  

Wójt Elżbieta Wróbel poinformowała, iż w uchwale budżetowej zwiększa się dochody 

budżetowe na 2018 rok o kwotę 748.820,69 zł., zmniejsza się wydatki budżetowe na 2018 rok 

o kwotę 35.890,40 zł., zwiększa się wydatki budżetowe na 2018 rok o kwotę 784.711,09 zł.  

Dyskusji nie było. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIX/297/2018 w sprawie wprowadzenia 

zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2018 rok.  

 

Ad 4. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zaciągnięcia zobowiązania  

na lata 2018 - 2019 rok i wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą 

Niwiska i Stowarzyszeniem Wieś Przyjazna Dzieciom, w celu wspólnej realizacji projektu 

p.n.: „Edukacja szansą na rozwój w Gminie Niwiska” przedstawiła Wójt Elzbieta Wróbel 

przekazując zebranym, iż przedmiotowa uchwała była podejmowana na wcześniejszej sesji. 

W budżecie zabezpieczono pieniądze na rok 2018, ale WUP chce całość wkładu własnego  

w omawianej uchwale. Nikt nie miał uwag. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIX/298/2018 w sprawie zatwierdzenia 

do realizacji, zaciągnięcia zobowiązania na lata 2018 - 2019 rok i wyrażenia zgody  

na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Niwiska i Stowarzyszeniem Wieś 

Przyjazna Dzieciom, w celu wspólnej realizacji projektu p.n.: „Edukacja szansą  

na rozwój w Gminie Niwiska. 

 

Ad 5. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 

Niwiska, a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu uczniów 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych 

w Kolbuszowej Dolnej przedstawiła Wójt Gminy Niwiska, informując zebranych, iż przewóz 

dotyczy 2 osób z Przyłęka do szkoły specjalnej w Kolbuszowej Dolnej. Nikt nie miał uwag. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIX/299/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska, a Gminą Kolbuszowa  

w zakresie zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie 

Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. 
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Ad 6. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Gminę Niwiska wniosku  

o realizację zadania pod: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niwiska, Trześń” 

przedstawiła Wójt Elżbieta Wróbel, przekazując radnym, iż trwa nabór ogłoszony przez 

Podkarpacki Urząd Marszałkowski w ramach RPO WP, można pozyskać 2 miliony zł, wkład 

własny wynosi 15%., przyłącza są niekwalifikowane. Projekt obejmuje długość 5 km 200 m, 

20 zasuw, zestawy pompowe, pompy głębinowe. Adam Świder zapytał się, czy są trudności 

przy planowaniu inwestycji – Wójt odpowiedziała, że przy każdej inwestycji są problemy  

i trudności.  

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIX/300/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na złożenie przez Gminę Niwiska wniosku o realizację zadania pod: „Rozbudowa 

sieci wodociągowej w miejscowości Niwiska, Trześń”. 

 

Ad 7. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Niwiska przedstawił 

Przewodniczący Róg, który przekazał radnym, iż kwoty wynagrodzenia Wójta są sztywne, 

obniżka wynosi 320 złotych. Nikt nie miał uwag. Rada Gminy jednogłośnie podjęła 

uchwałę nr XLIX/301/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Niwiska. 

 

Porządek obrad został wyczerpany.  

Na tym zakończono sesję. 

 

 

 

Protokołowała:  

     Małgorzata Zielińska-Micek 


