
Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. 

 

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

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy 

Niwiska na 2013 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych  

w budżecie Gminy Niwiska nie wygasających z upływem roku budżetowego  2013  

i określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków. 

7. Uchwalenie budżetu Gminy na 2014 rok. 

1) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem  i materiałami 

informacyjnymi. 

2) Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki 

Finansowej, Rzemiosła i Usług  oraz wniosków radnych. 

3) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej. 

4) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 

5) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy  

w 2014 roku dla Powiatu Kolbuszowskiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2014 roku na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Niwiska na  

2014 rok. 

11. Podsumowanie roku budżetowego 2013. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Godz. 12
30

 uroczyste spotkanie opłatkowe. 

 

 

Ad pkt 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym od  

27 listopada do dnia 30 grudnia 2013r 

1. W wyżej wymienionym okresie trwały prace nad konsultacją projektu budżetu na 

2014 rok, dzisiaj projekt uchwały poddaję pod obrady Rady. 

2.W wyniku rokowań została sprzedana działka mienia komunalnego 471/78 o pow. 

0,2701 ha położona w Trześni za cenę 25 tys. zł. Nabyli działkę P. Anna i Dariusz F., 

akt notarialny został zawarty w dniu 20 grudnia. 

3.Od 6 grudnia młodzież z Gimnazjum Publicznego w Niwiskach, przeszła po domach 

z edukacją ekologiczną na temat segregacji odpadów pozostawiając ulotkę 
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informacyjną dotyczącą segregacji odpadów w Gminie Niwiska. Dostarczyli za 

potwierdzeniem odbioru dowody wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów na 

2014 rok. Na podstawie zlecenia Gimnazjum Publicznemu realizacji zadań edukacji 

ekologicznej, za wykonane zadania zawarte w uzgodnieniu z Dyrekcją Gimnazjum 

Publicznego Gmina pokryje przewóz-transport młodzieży w kwocie 2 600 zł. 

4.Gmina Niwiska prowadziła nabór do projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu 

Cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Niwiska" , w ramach którego 120 rodzin 

spełniających kryteria otrzyma bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz zostanie przeszkolonych w zakresie 

obsługi komputera i korzystania z Internetu. Wpłynęło 139 wniosków, obecnie trwa 

weryfikacja. W przypadku wątpliwości zostaną przeprowadzone konsultacje  

i wnioski poddane szczegółowej weryfikacji łącznie z wywiadem socjalnym. 

5.W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Punkt Przedszkolny Wesoły 

Promyk w Siedlance rozpoczął w dniu 10.12.2013r. oficjalnie swoją działalność. 

Liderem projektu jest Stowarzyszenie PROMYK z Huciska, zaś Partnerem jest Gmina 

Niwiska. Zajęcia wychowania przedszkolnego realizowane są w budynku „Siedleniak" 

przy Bibliotece. W ramach projektu dzieci mają zapewnione ubezpieczenie, catering, 

pomoce dydaktyczne oraz zajęcia dodatkowe, tj.: rytmika, gimnastyka korekcyjna, 

logopedię oraz j. angielski. 

6.NA WŁASNE KONTO  W pierwszym tygodniu ferii zimowych uczniowie Gimnazjum 

Publicznego im. Św. Królowej Jadwigi w Niwiskach będą uczestniczyli w zajęciach II 

edycji programu „Na Własne Konto". Jest to program edukacji ekonomicznej, 

skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego 

pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski   Fundusz   Rozwoju   Wsi   

Polskiej. 

W ramach Programu uczniowie naszego gimnazjum wezmą udział w dodatkowych 

zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii, prowadzonych w parze: nauczyciel - 

student II roku ekonomii UE z Krakowa. 

Będzie to dla uczestników dobra okazja, by poprzez zabawę i gry edukacyjne, poznać 

podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w przyszłości być może 

umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. 

W II semestrze roku szkolnego zdobytą wiedzę uczniowie będą wykorzystywać w 

praktyce, przygotowując pracę konkursową – młodzieżową gazetkę ekonomiczną 

skierowaną do społeczności 

lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania. 

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie 

będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne. 

Celem   programu   „Na   Własne   Konto"   jest: 

• poszerzanie   wiedzy   ekonomicznej   uczniów, 

•      kształtowanie    podstaw    przedsiębiorczości, 

• przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej, 

• zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą 

miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich. Program „Na Własne Konto" 

jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu 

edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im.  

M. Rataja. 
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7. W listopadzie i grudniu bieżącego roku na terenie gminy przeprowadzono 2 cykle 

bezpłatnych szkoleń komputerowych, w których udział wzięło łącznie 36 osób. 

Zajęcia realizowane były w dni powszednie w godzinach popołudniowych w 

Gimnazjum Publicznym w Niwiskach. Zakres tematyczny szkoleń obejmował: 

podstawy obsługi i budowy komputera, wykorzystanie Internetu w życiu 

codziennym i komunikacji, podstawy obsługi pakietu biurowego. 

Uczestnicy szkolenia dzięki szkoleniom nauczyli się: 

- korzystać z darmowych usług internetowych (telewizja, radio, bankowość 

elektroniczna), 

- załatwiać wiele spraw bez wychodzenia z domu, 

- bezpłatnie łączyć się z bliskimi wykorzystując programy do komunikacji, 

przesyłania zdjęć i wiadomości, 

- rozwijać swoje zainteresowania poprzez wykorzystanie nieograniczonych 

możliwości Internetu, 

- wyszukiwać w sieci potrzebne informacje, 

- poruszać się po portalach ogłoszeniowych (ogłoszenia o pracę), 

- chronić komputer przed zagrożeniami jakie niosą wirusy, 

- dbać o sprzęt aby służył na lata. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom ukończenia kursu i życzymy wielu sukcesów 

w pracy przy komputerze. 

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami planujemy na przełomie 

stycznia i lutego 2014 roku zrealizować kolejny cykl szkolenia. 

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej - województwo podkarpackie" współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju 

Polski Wschodniej.” 

Następnie Pani Wójt zapoznała z wynikami ankiet do opracowania „Strategii Rozwoju 

Gminy Niwiska na lata 2014 – 2020” wypełnianych przez dorosłych oraz młodzież 

gimnazjum. Powyższa zbiorówka stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej Gminy Niwiska na 2013 rok. 

- Projekt uchwały zreferowała Pani Elżbieta Wróbel. Zwiększa się planowane dochody 

budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 96 464,86 zł. 

Dział 720 Informatyka – 17 800,00 zł., jest to projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Niwiska” (wkład własny plus środki Unii 

Europejskiej). 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 

40 500,00 zł, z tego wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości  

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 

od osób fizycznych - 10 500,00 zł., udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa – 30 000,00 zł. 

Dział 758 Różne rozliczenia – 10 258,00 zł., jest to zwrot VAT za lata ubiegłe. 
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Dział 801 Oświata i wychowanie – 5830,00 zł., (szkolenia komputerowe Szkoła 

Podstawowa w Niwiskach – 2 000,00 zł., Gimnazjum Publiczne- 2 840,00 zł., 

dowożenie uczniów do szkół – 990,00 zł. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 22 076,86 zł., są to wpływy 

i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska. 

Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 730 804,60 zł. 

Dział 720 Informatyka – 701 722,00 zł., jest to po aneksie projekt „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Niwiska”. 

Dział 758 – Różne rozliczenia – 10 000,00 zł., są to odsetki bankowe od środków 

zgromadzonych na rachunkach bankowych. 

Dział 801 Oświata i wychowanie – 300,00 zł., są to dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych Skarbu Państwa. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18 782,60 zł., (dotacja na 

usuwanie azbestu będzie w innym paragrafie wydatków budżetowych. 

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 773 574,60zł. 

Dział 720 Informatyka  - realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu”– 706 722,00 zł. 

Dział 801 Oświata i wychowanie – remont budynku wczesnoszkolnego, budynku 

szkoły podstawowej i placu przed szkołą w Siedlance – 40 000,00 zł., w Gimnazjum 

projekt „YOUNGSTER PLUS” – 2 070,00 zł., (po stronie wydatków będzie w innym 

paragrafie klasyfikacji budżetowej). 

Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18 782,60 zł., 

(zmniejszamy po stronie wydatków ponieważ będzie w innym rozdziale klasyfikacji 

budżetowej). 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 6 000,00 zł., (zmniejszamy na ogrodzeniu 

stadionu w Przyłęku, będzie wydatek na szatni sportowej w Przyłęku). 

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 139 234,86 zł.,  

z tego wydatki bieżące o kwotę 92 045,86 zł.,wydatki majątkowe o kwotę 47 189,00zł 

Dział 600 Transport i łączność – 7 189,00 zł., ( wypłata odszkodowania za 

nieruchomości zajęte pod drogę gminną Kosowy – Góra 3 120,00 zł., wypłata 

odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę gminną do ujęcia wody w Przyłęku 

-  4 069,00 zł. 

Dział 720 Informatyka – projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 

27 800,00 zł., (inne paragrafy klasyfikacji budżetowej). 

Dział 750 Administracja publiczna – usługa firmy Deloitte – 8 000,00 zł. 

Dział 801 Oświata i wychowanie – 56 640,00 zł., (Szkoła Podstawowa w Niwiskach – 

12 000,00 zł., utwardzenie placu przed budynkiem Sali gimnastycznej w Siedlance – 

40 000,00 zł., dotacja na pokrycie kosztów dzieci z naszej Gminy uczęszczających do 

przedszkola w Gminie Przecław – 1 800,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia w 

Gimnazjum – 2 840,00 zł.). 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 33 605,86 zł. (konserwacja 

oświetlenia ulicznego – 11 529,00 zł., wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – usuwanie azbestu –  

22 076,86 zł). 
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Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zakup materiałów do ocieplenia budynku szatni 

sportowej w Przyłęku - 6 000,00 zł. 

- W dyskusji nad projektem uchwały nie zabierano głosu, „za” podjęciem uchwały 

głosowało 14 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się od głosowania” – 0. Rada 

Gminy jednogłośnie podjęła Uchwalę nr XXXVIII/277/2013 w sprawie 

wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Niwiska na 2013 rok. 

 

Ad pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

zamieszczonych w budżecie Gminy Niwiska nie wygasających z upływem roku 

budżetowego 2013 i określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków. 

- Referuje Wójt Gminy. Są to wydatki, które nie zostały zrealizowane do końca roku 

budżetowego, zostały zawarte umowy z terminem ich realizacji. Zgodnie z ustawą  

o finansach publicznych są to wydatki nie wygasające. Są to następujące zadania: 

1) Zakup kosiarki wysięgnikowej – 15 000,00 zł., termin realizacji do 30.04.2013 r. 

2) Realizacja programu „YOUNGSTER PLUS” w Gimnazjum Publicznym w 

Niwiskach ( środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz środki 

budżetu gminy)- 4 646,00 zł., plus 80,00 zł., termin realizacji 10.06.2014 rok. 

3)  Budowa trybun sportowych na boisku sportowym w Hucinie – 12,600,00 zł., 

termin realizacji 31.05.2014 rok. 

4) Budowa kortu tenisowego w Trześni – 50 000,00 zł., termin realizacji 28.02.2014 r.  

5) Budowa placu zabaw w Zapolu – 20 100,00 zł., termin realizacji 15.05.2014 rok. 

6) Wykonanie stałej podłogi z zadaszeniem przy budynku remizy OSP w Kosowach – 

10 000,00 zł., termin realizacji 30.05.2014 rok. 

- Radny Piotr Skiba zadał pytanie dotyczące budowy placu zabaw w Zapolu, przez 

cały rok nie zdążyli zrobić? 

- Odpowiedzi udzieliła Pani Wójt. Zadanie to mieliśmy w małych projektach. Musi 

być z dokumentacją, pozwoleniem i na dzień dzisiejszy te dokumenty mamy gotowe. 

Ale nie było sensu w październiku montować urządzeń na placu zabaw. 

- Innych uwag nie było, po odczytaniu uchwały przystąpiono do głosowania.  

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych na 14 obecnych na sesji, „za” podjęciem 

uchwały głosowało 12 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od glosowania” – 0.  

Radni podjęli uchwałę Nr XXXVIII/278/2013 w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Niwiska nie wygasających  

z upływem roku budżetowego 2013 i określenia ostatecznego terminu dokonania 

tych wydatków. 

 

Ad pkt 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2014 rok. 

- Głos zabrała Wójt Gminy Pani Elżbieta Wróbel. Przypomniała, iż Komisje Rady 

zgodnie z procedurą uchwalania budżetu odbyły swoje posiedzenia i podczas pobytu 

Pani Wójt na Komisjach nie było uwag do projektu budżetu. Później okazało się, że 

uwagi miała Komisja Oświaty. Uwagi te są  nie uzasadnione., bo nie można ściągać z 

refundacji osobom fizycznym, gdzie jest zawarta dzisiaj umowa na budowę odcinka 

sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej. 

Drugi pomysł Komisji Oświaty był, żeby ściągnąć z profilaktyki. W projekcie 

uchwały nie napisaliśmy, czy to będą Panie czy Panowie. W 2013 roku przebadano 96 

kobiet . Dziennie robiono np. 12 osobom mammografię, były dni, że z tych 12 dwie  
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Panie kierowano na powtórną mammografię, dwie do onkologa na dogłębną 

konsultację. Żyjemy z różnymi problemami i komuś ratując życie ratujemy też 

zdrowie rodziny. Pani Wójt uważa, że dzisiaj w kierunku profilaktyki iść trzeba i 

badania profilaktyczne są potrzebne, tylko może radni mają inny pomysł. Na dzień 

dzisiejszy umowa nie jest zawarta, może to być mammografia, badanie w kierunku 

raka prostaty lub inne badania. 

Pani Wróbel zaznaczyła, iż projekt budżetu otrzymany w materiałach sesyjnych nie 

różni się od projektu listopadowego. Jeżeli zostanie uchwalony w dniu dzisiejszym, 

będziemy na nim pracować choć już jest wiadomym, że będą zmiany. Na pewno 

otrzymamy środki na klęski żywiołowe w kwocie ok. 200 tys zł., Gmina będzie 

musiała znaleźć 20% wkładu własnego. 

W dyskusji nad projektem budżetu zabrali kolejno głos: 

- Sołtys wsi Hucisko Pan Warunek nawiązując do funduszu sołeckiego, z którego  

7 500 zł. zebranie przeznaczyło na świetlicę zadał pytanie, czy znajdą się jeszcze 

jakieś środki, by można było prowadzić prace elewacyjne? 

- Pani Wójt odpowiedziała, iż nie jest tam potrzebna duża pula środków finansowych  

i może braknie kwota rzędu 5 tys. zł. Budżet realizujemy cały rok, co miesiąc 

zmieniamy. Jeżeli znajdziemy skąd, to dołożymy. Może będą oszczędności na 

budowie oświetlenia, bo w przetargu zostaną puszczone obydwa zadania wraz tj. 

Kosowy z Huciskiem. 

- Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę Nr XV/317/2013 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie 

opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Niwiska na rok 2014, 

Uchwałę Nr XV/318/2013 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niwiska oraz Uchwałę Nr 

XV/219/2013 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego 

przez Wójta Gminy Niwiska na 2014 rok. Kserokopie powyższych uchwał stanowią 

załączniki do protokołu. 

- Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, 

Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady Gminy przedstawił opinię Komisji 

do projektu budżetu. 

„W oparciu o postanowienia Ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały 

naszej Rady Gminy ustalającej zasady opracowania i procedurę konsultacji i 

uchwalania budżetu gminy na każdy następny rok – Wójt Gminy Niwiska 

Zarządzeniem Nr 78/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku przedłożył Radzie Gminy 

projekt budżetu na 2014 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Niwiska. 

Przedłożony projekt został przekazany komisjom problemowym Rady do 

przeanalizowania jego założeń i wypracowania własnych wniosków . 

Projekt poddany do wypracowania opinii przez Komisję Rozwoju Społeczno – 

Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady Gminy objął 

weryfikację i ustalenia poszczególnych Komisji działających przy Radzie Gminy 

Niwiska, w tym uwagi wniesione przez Komisję Rolnictwa, Gospodarki 

Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej należy wprowadzić do realizacji w miarę posiadanych możliwości wg 

protokołu z dnia 4 grudnia 2013 r. 
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W wyniku wniesienia wniosków przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy poddano pod głosowanie ich treść wynikającą 

z opinii z dnia 29 listopada 2013 r. Przedłożone wnioski zostały przeanalizowane  

z wyjaśnieniem kwestii ich bezpośrednio dotyczących oraz odrzucone w głosowaniu 

Komisji.  

Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego nie 

wypracowała wniosków zgodnie z protokołem z dnia 3 grudnia 2013 r. 

Z informacji jak też treści protokołów poszczególnych Komisji Rady wynika, 

ze budżet na 2014 rok dla Gminy Niwiska jest zadawalający. 

W nawiązaniu do posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego   

z dnia 16 grudnia 2013 r. w zakresie analizy ustaleń poszczególnych Komisji ustalono, 

jak w w/w treści. 

 Komisja wnioskuje o uchwalenie budżetu gminy na 2014 rok  

w przedłożonej wersji.” 

Nad projektem uchwały budżetowej otwarto dyskusję, w której zabrali głos: 

- Zdaniem radnego Bryka kwota 10 tys. zł. na opiekę zdrowotną jest śmiesznie niska w 

stosunku do potrzeb. Jest dużo ludzi starszych mających kłopoty z dostępem do 

niektórych specjalistycznych usług medycznych, tutaj należałoby to wesprzeć 

zdecydowanie większą kwotą. 

„Jeżeli chodzi o budżet, moje niezadowolenie i mój sprzeciw budzi przede wszystkim 

fakt zadłużania tego budżetu – mówił radny. Po uchwale budżetowej będziemy 

podejmować kolejną uchwałę o zaciągnięciu kredytu. Zadłużenie tej Gminy już jest 

wysokie. Natomiast z drugiej strony – mim zdaniem jest duże rozdrobnienie środków 

na zadania, które nie muszą być jeszcze realizowane, które nie są pilne. Natomiast 

wydaje mi się, ze powinno się skoncentrować na zadaniach typu drogi, które tam się 

planuje wprawdzie realizować, ale moim zdaniem w stopniu niedostatecznym. Myślę 

tu o drodze Leszcze czy Kamionka – Niwiska – Ługnica. Jest to ważna droga dla 

mieszkańców nie tylko Niwisk, ale też Przyłęka, Kosów, Siedlanki, Trześni, w 

zasadzie całej Gminy. Ta droga powinna być w tym roku realizowana. Nie przyjmuję 

takich argumentów, że nie ma dokumentacji i tu jest akurat główna przeszkoda. 

Dyrektor Szczebiwilk gdy z nim rozmawiałem powiedział krótko. Jeżeli będzie 

decyzja, to ogłoszę przetarg w styczniu i w Polowie maja będzie już pozwolenie na 

budowę. I tak by na pewno było, tylko trzeba przeznaczyć środki, wzmóc starania i po 

prostu drogę w tym roku zrobić. Druga droga, która też dotyczy dużej części naszej 

Gminy to jest droga do Kolbuszowej. Środki w wys. 200 tys. zł. na tą drogę jest to 

kwota niewystarczająca, sprawa druga – nie jest dookreślone, jaki odcinek będzie 

realizowany. Wiem, że sama Gmina Niwiska nie udźwignie tego odcinka, tym 

bardziej, że odcinek od rzeczki w stronę  Kolbuszowej jest to odcinek, który należy do 

Gminy Kolbuszowa. W związku z tym należałoby wzmóc wysiłki : radni powiatowi, 

członkowie Zarządu Powiatu z naszej Gminy, Pani Wójt, naciski przez posła, żeby 

wymóc jakieś działania na Kolbuszowej i ta drogę w roku 2014 zrobić w takim 

standardzie, żeby służyła na wiele lat. Mój sprzeciw budzi pewne omijanie potrzeb wsi 

Niwiska przez Panią Wójt. Widzę, że ilość środków przeznaczonych na Niwiska jest 

nieproporcjonalna nie tylko do potrzeb, ale do pilnych zadań. Uważam, że wieś 

Niwiska, która liczy prawie 30% mieszkańców całej Gminy zasługuje na jakieś takie 

widzenie. Kolejna sprawa – to są sprawy rolne. Na sprawy rolne także nie mamy 
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zarezerwowanych środków. Są wprawdzie środki na dwie drogi śródpolne, ale w  

m – ci Niwiska widzę potrzeby na drogach śródpolnych i liczę na to, że w ramach 

pieniędzy, które są na drogi zarezerwowane ten problem zostanie jakoś zauważony i 

będzie realizowany. Dopominam się od wielu lat, trudno się cokolwiek doprosić 

a myślę, że jednak rolnictwo to jest taka gałąź, która zasługuje na to, żeby ją wspierać. 

Równie dobrze zasługują na wspieranie także melioracje. Widzimy co się dzieje, rowy 

zarastają, woda nie odpływa. Jeżeli chodzi o zakrzaczenia widzę ogromny oportunizm 

jeżeli chodzi o wydawanie decyzji – do tej pory nie było żadnej. To wszystko 

upoważnia mnie do tego, żeby nie popierać tego budżetu” . 

- Ponieważ nikt inny nie zabierał głosu w dalszej dyskusji, przystąpiono do 

głosowania nad projektem uchwały budżetowej. „Za” podjęciem uchwały głosowało 

12 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymały się od głosowania” 2 osoby. Większością 

głosów Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXVIII/279/2013 w sprawie budżetu 

Gminy Niwiska na 2014 rok. 

 

Następnie przystąpiono do uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Niwiska. Po odczytaniu projektu uchwały poddano ją pod głosowanie. Na sali 

obecnych 13 radnych (brak radnej Dłużeń). „Za” podjęciem uchwały głosowało 11 

radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosowania” – 2 radnych. Większością 

głosów podjęto Uchwałę Nr XXXVIII/280/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Niwiska. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do godz. 11
00

, po czym wznowiono obrady. Na 

sali obecnych 14 radnych.  

 

Ad pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

gminy w 2014 roku dla Powiatu Kolbuszowskiego. 

- Projekt uchwały omówiła Wójt Gminy Pani Wróbel. Projekt uchwały obejmuje te 

zadania, które znalazły się w uchwale budżetowej. Udziela się z budżetu Gminy 

Niwiska pomocy finansowej dla Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 600 000,00 zł., 

z przeznaczeniem na: modernizację drogi powiatowej Blizna –  Leszcze – Przedbórz – 

Poręby Kępieńskie – 100 000,00 zł., modernizację drogi powiatowej w Niwiskach – 

200 000,00 zł., budowa chodnika przy drodze powiatowej Przyłęk – Potrąba w 

Przyłęku w kierunku zakładu „Marmury” – 200 000,00 zł., budowa chodnika przy 

drodze powiatowej Trześń – Dodatków – Bukowiec – Kupno w miejscowości Trześń 

w kierunku Zapola – 100 000,00 zł. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy 

finansowej określone zostaną w umowach pomiędzy Powiatem Kolbuszowskim  

a Gminą Niwiska. 

- Nad projektem uchwały radni nie podejmowali dyskusji. „Za” podjęciem uchwały 

głosowało 14 radnych, „Przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosowania” – 0. Rada 

Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XXXVIII/281/2013 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu gminy w 2014 roku dla Powiatu Kolbuszowskiego. 

 

Ad pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2014 roku na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
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- Jest to efekt uchwały budżetowej – informuje Pani Wójt. Na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów-1 706 941,45zł, 

na deficyt budżetu gminy – 309 110,00 zł. Łącznie wysokość kredytu do zaciągnięcia  

- 2 016 051,45 zł. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych budżetu gminy tj. 

podatku od nieruchomości i udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 

latach 2014 – 2021.  

- W dyskusji nikt nie zabierał głosu, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 

„przeciw” – 1, „wstrzymało się od głosowania” – 0. Rada Gminy podjęła Uchwałę 

Nr XXXVIII/282/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2014 roku na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

 

Ad pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy 

Niwiska na 2014 rok. 

- Do proponowanego planu pracy Rady Gminy otrzymanego w materiałach sesyjnych 

radni nie mieli żadnych uwag, „za” podjęciem uchwały Nr XXXVIII/283/2013 w 

sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2014 rok głosowało 14 radnych 

na 14 obecnych na sesji. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad pkt 11. Podsumowanie roku budżetowego 2013. 

- Głos zabrała Pani Elżbieta Wróbel. Stwierdziła, że sytuacja jest co raz gorsza. 

Zaskakują nas przepisy, o których się nawet nie mówi. Przykład – w wychowaniu 

wczesnoszkolnym w Szkole Podstawowej w Hucinie  od 1 września 2013 roku w 

zerówce nie idzie dotacja po kwocie średnich kosztów utrzymania w zerówkach 

Gminy Niwiska, tylko idzie po kwocie dotacji do przedszkolaka. Są to zmiany,  

o których nikt nie mówił. Zaskakują nie tylko nas, ale też stowarzyszenie.  

Na Gminę spadają do realizacji nowe zadania – bez pieniędzy. Społeczeństwo zamyka 

się w swoich domach i patrzą całymi dniami na krytykę w telewizorach. Nie ma 

podpowiedzi, nie ma też pomysłów. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe – trzeba robić 

wszelkie działania, radni też. Trzeba występować do Starosty i do Powiatu bo 

najwyższy czas, aby już się brać za zadanie. Chcąc złożyć wniosek do schetynówki w 

m – cu listopadzie lub wcześniej ( w zależności od naboru), projekt musi być 

spełniający wymogi, już dzisiaj trzeba mówić o montażu środków ale nie takim, że 

gmina 50% i budżet państwa 50%, tylko gmina i powiat 50%, budżet państwa 50%. 

Wtedy zrobimy cały odcinek do zjazdu z autostrady. Dlatego nie trzeba tylko do Wójta 

się zwracać, tylko trzeba robić działania kierunku powiatu. Powiat też musi obrócić się 

w kierunku gmin. 

Pani Wójt chciałaby, aby Urząd był otwarty dla petenta, żeby naszym jednostkom 

organizacyjnym było lżej, bo to się przekłada na społeczeństwo i nasze otoczenie. 

„Jako Wójt jestem Wójtem całej gminy. Wiem, że Niwiska mają najgorzej ale może 

dlatego, że jestem Wójtem i mieszkam w tej wsi. Niestety w tej innej miejscowości też 

się coś musi dziać” - mówiła Pani Wróbel.  

Jeżeli chodzi o statystykę, na dzień dzisiejszy na terenie Gminy Niwiska urodziło się 

57 dzieci, 14 jest umiejscowionych. W Kosowach urodziło się 2 dzieci, a Szkoła w 

Kosowach ma najmniej dzieci i zadajemy sobie pytanie, co będzie dalej. W Niwiskach 

urodziło się 12 dzieci, w Hucinie – 5, Przyłęku – 12, Siedlance – 11, Trześni – 9, 

Hucisku – 5, Leszczach – 2, Zapolu – 1. 
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Inwestycje – zrobiliśmy na tyle, na ile nas było stać by poprawiała się nasza 

infrastruktura, przede wszystkim infrastruktura w placówkach oświatowych. 

Wyremontowano kolejne sale w dworku, została ostatnia sala, ale są tam odkrywki, na 

schodach jest polichromia, w ostatnim pomieszczeniu biblioteki jest polichromia. 

Dyrektorzy w poszczególnych placówkach na tyle, na ile nas było stać poprawili 

infrastrukturę, pomoce dydaktyczne i wyposażenie (kserokopiarka w Siedlance i 

Trześni). W ramach środków na obiekty mienia komunalnego remontujemy 

pomieszczenia magazynowe w Trześni pod harcówkę dla dzieci i młodzieży. 

Sukcesem roku 2013 jest żłobek  (w Leszczach i Siedlance). Jest to wielki plus bo po 

pierwsze zostały odremontowane obiekty (prawie zmieściliśmy się w funduszach 

sołeckich). Ponadto obiekty zostały doposażone w wykładziny, linoleum, 

odremontowane instalacje. W Siedlance pod wychowanie wczesnoszkolne w żłobku 

czy w punkcie przedszkolnym odremontowane zostały budynki i pomieszczenia. 

Przyszłościowo ten żłobek może mieć karierę dużą. Miałby bardzo dużą, gdyby były 

miejsca pracy. Przez utworzenie żłobka znalazło zatrudnienie 4 osoby z Gminy 

Niwiska, w punktach przedszkolnych – kolejne 3 osoby spoza Gminy, ponieważ w 

naszej Gminie nie było osób z kwalifikacjami (wychowanie wczesnoszkolne). 

Na tyle, na ile mieliśmy możliwości ściągnęliśmy środki finansowe z Unii 

Europejskiej. Pani Wójt Gminy dziękuje za całoroczną współpracę, za pomysły,  

sołtysom za zrealizowanie funduszy sołeckich. Satysfakcja roku 2013 to kupno 

biurowca w KRUSZGEO za 123 zł., który przewieziony do Leszcz służył będzie jako 

szatnia dla sportowców na stadionie w Leszczach. 

W Sądzie w Zamiejscowym Wydziale w Kolbuszowej toczą się sprawy z wniosku 

Gminy Niwiska, I – spadek po Panu Procek, II – droga dojazdowa do pompowni w 

Przyłęku, gdzie opłacono już biegłego sądowego i biegłego gospodarczego. Ponadto 

złożony wniosek droga Trześń koło stadionu. Została wydana decyzja 

rozgraniczeniowa drogi dojazdowej w Kosowach do pompowni ścieków od Pani 

Karoliny W., gdzie dzisiaj jest akt notarialny. 

W ramach środków unijnych – oprócz projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu” realizujemy w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim i 182 

samorządami z całego województwa PseAP, dostaliśmy już zestawy komputerowe z 

monitorami, klawiaturą, programami. Do końca roku 2014 realizujemy kolejny projekt 

unijny CAF, gdzie mamy urzędy przyjazne i bez barier. W ramach projektu CAF 

został wykonany podjazd dla niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy, 6 urzędników 

brało udział w studiach podyplomowych, mamy wiele szkoleń, będzie opracowana 

strategia rozwoju Gminy Niwiska, w końcowym etapie jest mapa interaktywna Gminy 

Niwiska. W m – cu styczniu zostanie utworzony punkt obsługi klienta, jesteśmy na 

etapie zamówienia mebli do tego punktu. Ponadto Pani Wójt wystąpiła do  

WEKTOR-a,  a WEKTOR do Ministerstwa o numerację m – ci Przyłęk. W dniu 20 

grudnia w Ministerstwie Cyfryzacji ukazała się lista rankingowa kolejnego projektu 

dostosowania urzędnika do petenta. Na 112 samorządów, które złożyły wnioski, 63 

jest pozytywnie zweryfikowanych, w tym na pozycji 52 jest Gmina Niwiska. Mamy 

nadzieję, że będzie kolejnych 300 tys. zł., które pozwoli nam dostosować dokumenty, 

komputeryzację, pracowników pod potrzeby petenta. 

Pełne podsumowanie roku 2013 znalazło się w Biuletynie Gminy Niwiska wydanym 

w dniu 10 grudnia 2013 r.  
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W dyskusji zabrali głos: 

- Radny Piotr Skiba odniósł się do wypowiedzi Pani Wójt odnośnie dróg 

powiatowych, aby radni walczyli o te drogi. „Myśmy walczyli na Komisji Prawa i 

Porządku Publicznego – powiedział radny, upominałem się przy Dyrektorze 

Szczebiwilku. W dużej mierze winę ponosicie wy wójtowie w całym powiecie 

kolbuszowskim. Kiedy ja zwróciłem się z pismem odnośnie chodnika to starosta 

odpowiedział, że on robi dokumentację  a wójtowie wyrazili zgodę, że będą robić 

inwestycje. Tak samo jest z drogami, ja nie słyszałem z waszej strony jakiegoś oporu, 

dajecie środki jeden naprzeciw drugiego. W Raniżowie wójt nie dawał przez parę lat i 

wygrał na tym. A radni jaki wpływ na to mają?, my możemy się upomnieć, podać do 

prasy, która różnie przedstawiała te sprawy. Odnośnie drogi powiatowej do 

Kolbuszowej sprawa w prasie powinna być inaczej przedstawiona. Gdyby wszyscy 

wójtowie stanęli murem i nie dokładali do dróg powiatowych jeśli starosta nie dołoży, 

to by coś z tego było. Tymczasem wójtowie pieniądze dają, a starosta tylko się chwali, 

ile zrobił kilometrów dróg, ale nie dodaje że za gminne pieniądze.” 

Radny widzi pilną potrzebę zrobienia drogi do Kolbuszowej, w następnej kolejności 

droga do Leszcz. Radni nie mają na to wpływu poza dyskusją czy krytyką. Wójtowie 

wszyscy powinni się złączyć i wtedy dać pieniądze, jeśli starosta dołoży. Największa 

rola w tym zakresie spoczywa na wójtach. W powiecie pieniądze mają, zadłużenie 

wynosi tylko 21% i stać ich na wzięcie kredytu. Naciskać należy też na posła, który – 

jeśli chodzi o Niwiska - dla nas nic nie zrobił. Wybory się zbliżają i będzie chciał, aby 

na niego głosować. O drogi powiatowe mogą się upominać radni powiatowi, co 

członek zarządu zrobił w tym kierunku? –pytał dyskutant. „Widziałem że podpisał się 

na uchwale - 7 500,00 zł. na wyjazd do Zambii” dodał radny Skiba. Tymczasem aby 

pomyślał o chodnikach na gminie Niwiska czy o drodze, którą jeździ często – nic w 

tym kierunku nie zrobił! W Przyłęku do Nadleśnictwa drogą nie można dojechać. Jest 

to również droga powiatowa. 

- Zdaniem Pani Wójt powinna być jakaś polityka powiatu , oni powinni widzieć, które 

drogi są do zrobienia i winni wychodzić z pomysłem i inicjatywą. Dochodzi do tego, 

że my wciskamy pieniądze, a oni żadnego pomysłu nie mają. Przecież żadne pismo do 

Gminy nie wpłynęło o jakieś dofinansowanie czy pomoc. Z innej strony patrząc -  jak 

Gmina pieniędzy nie da, to  realizowane nie będzie –zaznaczyła Pani Elżbieta Wróbel. 

Są to drogi w naszych miejscowościach i po nich jeździmy, dlatego trzeba je 

poprawić. Trzeba dążyć do tego, aby realizować inwestycje na drogach. 

- Pan Stanisław Warunek sygnalizuje, aby nie zapominać o 2 km drogi w Hucisku, 

które pozostało do zrobienia. Jest to droga, która wylatuje koło PETRO TANK-u  

w Widełce. Aktualnie jest ona w fatalnym stanie. Gminy Cmolas, Raniżów czy 

Dzikowiec dostają z powiatu środki na drogi powiatowe, a dla Gminy Niwiska nie ma 

– stwierdził dyskutant. Gdzie jest nasz członek Zarządu?, ani nie przychodzi na sesje, 

bo nie ma z czym. 

- Radnemu Pogodzie nie podoba się, że my mamy budować drogę powiatową do 

Kolbuszowej na odcinku Gminy Kolbuszowa. Mamy dużo odcinków do roboty na 

terenie naszej Gminy, tylko żeby nas ktoś miał wspomóc. Pilny jest odcinek, o którym 

mówią radni jako zjazd z autostrady, ale też jest zjazd między drogą 875 a dziewiątką, 

tam się nic nie robi. Radny dziwi się, że Komisja Bezpieczeństwa nie zauważyła, jak 

niebezpieczny jest odcinek przy Panu Rogali, gdzie są koleiny. Jak bardzo zniszczony 
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jest zjazd na przepust na Ługnicy. Bardzo liche  są dwa przepusty na Ługnicy. Zginęła 

droga w kierunku Nadleśnictwa, rów jest wyżej od drogi. 

- Droga nie znikła, tylko została przesunięta na swój tor i na swoją szerokość, bo się 

jeździło po działce Pana Mazura Wiesława z Niwisk – wyjaśniła Pani Wójt. Na 

odcinku od górki w dół obrano rowy. 

 

Ad pkt 12. Interpelacje i zapytania radnych. 

- Radny Piotr Skiba zadał pytanie, ile wydatkowano pieniędzy na mammografię? 

- Na plan 10 tys. zł. wydatkowano 9 600,00 zł., było 96 osób – odpowiedziała Pani 

Wójt. 

 

O godz. 13
30

 odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli oprócz 

radnych:  Księża z Parafii Niwiska, Dyrektorzy Szkół, sołtysi wsi, pracownicy Urzędu 

Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy oraz inni wg listy obecności. 

 

 

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, na tym zakończono obrady 

XXXVIII Sesji Rady Gminy Niwiska. 

 

 

Protokołowała:  
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