
Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 28 stycznia 2014 r. 

 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych. Lista obecności radnych i 

zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu. 

 

Proponowany porządek obrad; 

1.Otwarcie sesji. 

2.Przyjęcie porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniach 30 grudnia 2013r. i 3 stycznia  

2014 r. 

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.  

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach. 

6. Sprawozdanie z działalności klubów sportowych. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska za 2013 rok. 

8. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2014 rok. 

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

Niwiska na 2014 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Niwiska w zakresie dożywiania” na lata  

2014 – 2020. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: Wyposażenie 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Niwiska do 

świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.  

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Ad pkt 1. Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan  

Józef Chmielowiec. Stwierdził, iż w sesji uczestniczy 13  radnych, Rada Gminy jest 

władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad pkt 2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad pkt 3. Do protokołu z sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. nie zgłoszono 

żadnych uwag. „Za” przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, 

„wstrzymało się od głosowania” – 0. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Również 

nie było uwag do protokołu z nadzwyczajnej sesji odbytej w dniu 3 stycznia 2014 r. 

Powyższy protokół Rada Gminy przyjęła jednogłośnie. 

 

Ad pkt 4. Wójt Gminy Pani Elżbieta Wróbel złożyła informację z działalności  

w okresie międzysesyjnym od 30 grudnia 2013 r. do 28 stycznia 2014 r. 

1/ 11.01. odbyło się spotkanie noworoczne OSP w OSP Trześń. W imieniu Gminy 
Niwiska dziękuję organizatorom za zaangażowanie i organizację spotkania 
opłatkowego. 
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2/ 17.01 odbył się Konwent starosty, burmistrza i wójtów powiatu kolbuszowskiego. 
Główna tematyka to turniej piłki nożnej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
oraz inwestycje na drogach powiatowych w 2014r. Starosta czeka na środki 
finansowe z gmin i informacje o pomocy dla powiatu. Z informacji uzyskanych od Dyr. 
ZDP w 2014r. będzie opracowywana dokumentacja na przebudowę przepustu na 
Uwrociu droga Kosowy Niwiska, projekt na chodnik Trześń w kier. Niwisk i 
dokumentacja na drogę Niwiska - Kamionka. 

3/ W I tygodniu ferii w Gimnazjum Publicznym w Niwiskach był realizowany projekt 
EFRWP -„ Na własne konto". Z uczniami i pedagogami w dniu 23 stycznia byliśmy u 
lokalnego przedsiębiorcy w Zakładach Obróbki Kamienia Marmury w Przyłęku. 
Dziękuję Panu K. Rogala za poświęcenie czasu i umożliwienie zwiedzenia zakładu, za 
prezentację firmy. 

4/ W dniu 26 stycznia odbył się VII Zimowy Turniej Sołectw. Dziękuję sołtysom, 
radnym z poszczególnych miejscowości ( a prezentowały się sołectwa: Niwiska , 
Hucina, Siedlanka, Hucisko, Leszcze i Zapole) za zaangażowanie, mobilizację w 
sołectwach i wspaniałe prezentacje. Sceny pokazały iż w naszych sołectwach talentów 
nie brakuje. Dlatego już dzisiaj zapraszam na VIII turniej sołectw ( na feriach szkolnych 
w 2015r., aby sołtysi nie mówili ,że tematyka późno została podana, to uzgodnimy 
konkurencje w październiku 2014. 

5/ Zostało wykonane sprawozdanie w wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jst. I 
tak wyrównanie za rok 2013 jest b. duże, łącznie z pochodnymi (ZUS i f. pracy)  
- 405 730,68 zł,. 

Na poszczególnych stopniach awansu zawodowego; stażysta -1517,42 zł, kontraktowy 
-3560zł (pełny etat), mianowany - 3177,32 zł, dyplomowany- 6362,63 zł. 

Brak jest środków finansowych na wypłatę wyrównania. W budżetach szkół jest 
planowane ok. 300 tys. zł. Drugi problem to na koncie gminy brak środków 
finansowych , dlatego na razie wypłaty nie będą realizowane. 
 

Ad pkt 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w 

Niwiskach. 

- Radni otrzymali sprawozdanie i stwierdzili, iż nie ma potrzeby referowania. Dyrektor 

GOKiB Pani Tetlak poruszyła problem, z którym się boryka jednostka. GOKiB jest 

placówką najgorzej skomputeryzowaną w powiecie kolbuszowskim. Posiada program                           

Mak plus, w którym ma obowiązek wprowadzać księgozbiór do komputera, by później 

mógł być udostępniany w wersji elektronicznej, ale w chwili obecnej placówka nie ma 

takiej możliwości. W tej chwili pracuje na trzech komputerach, Panie bibliotekarki 

maja po jednym z Programu Rozwoju Bibliotek, w GOK jest jeden komputer, na 

którym jest też program księgowej. Kawiarenki internetowej stanęły, iż sprzęt nie 

nadaje się do użytku. Stąd prośba i zapytanie do Pani Wójt, na ile komputerów może 

liczyć GOKiB? W ubiegłym roku jednostka złożyła wniosek o nowe komputer do 

fundacji Kraszewskiego, ale fundacja przyznaje komputery tylko tym jednostkom i 
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placówkom, które są dość wysoko finansowane z budżetu gminy. Tym biednym się 

nic nie dostało, co wzbudziło ogromne kontrowersje. Wniosek złożony przez GOKiB 

odpadł. Przyznana dotacja na rok 2014 nie pozwoli na zakup sprzętu.  

- Temat został uzgodniony i po co go wyciągać – odpowiedziała Pani Wójt. 

- Radni nie podejmowali dyskusji w temacie informacji z działalności GOKiB. 

 

Ad pkt 6. Sprawozdanie z działalności klubów sportowych. 

- Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gryf” w Trześni Pan Krzysztof Łakomy 

złożył sprawozdanie z działalności tego klubu. UKS „Gryf” został założony 

15.02.2012 r., liczba członków klubu – 18 osób. Głównym celem klubu jest 

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu  

o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną 

rodziców i sympatyków klubu. Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” w Trześni w roku 

2013 złożył wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Niwiska. W dniu 17 września 

2013 roku została podpisana umowa pomiędzy UKS „Gryf” a Urzędem Gminy na 

kwotę 2000,00 zł. W związku z zapotrzebowaniem Szkoły Podstawowej w Trześni 

zakupiony został następujący sprzęt sportowy: nakolanniki siatkarskie – 2 szt., siatka 

do kosza – 1 szt., piłka ręczna – 1 szt., połka koszowa – 1 szt., piłka nożna – 2 szt., 

kask unihokej – 1 szt. Na powyższe wydatkowano kwotę 499,97 zł. UKS „Gryf” 

zorganizował we wrześniu 2013 r. turniej piłki nożnej „GRYFIADA” 2013. Celem 

organizatorów było krzewienie kultury sportu wśród młodzieży i ich rodzin oraz 

integracja mieszkańców zaproszonych wsi gminy Niwiska. W turnieju brały udział 

dzieci z rodzinami ze szkół podstawowych w Trześni, Hucisku oraz zaproszeni goście. 

W programie turnieju piłki nożnej odbyły się następujące konkurencje: mecz dzieci z 

klas 0 – 3, mecz dzieci z klas 4 – 6, mecz rodziców kontra zaproszeni goście, mecz 

gimnazjalistów. Z otrzymanej dotacji zostało zakupione 18 medali i 4 puchary dla 

drużyn na łączną kwotę 377,61 zł. W trakcie turnieju dla pozostałych uczestników 

GRYFIADY zostało zorganizowanych wiele gier, zabaw i różnych konkurencji 

sportowych, w ramach których dzieci otrzymały nagrody w postaci „słodkich łakoci”. 

Dla wszystkich uczestników turnieju oraz zaproszonych gości został zorganizowany 

poczęstunek. Koszty poczęstunku oraz słodkich nagród wyniosły 1128,35 zł. Łącznie 

poniesione wydatki na zakup sprzętu sportowego oraz organizacji turnieju piłki nożnej 

„GRYFIADA” 2013 wyniosły 2005,93 zł. UKS „Gryf” podjął decyzje o kontynuacji 

turnieju „:GRYFIADA” w roku 2014 oraz innych działań sportowych.”    

 
Sprawozdanie z działalności Ludowego Klubu Sportowego Marmury Przyłęk za 

2013 rok złożył Prezes Zarządu Pan Stanisław Harchut. 

„Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze społecznym i działalność swą opiera na pracy 

społecznej członków. 

Klub realizuje swoje zadania dzięki dotacjom otrzymywanym z budżetu 

gminy, składkom członkowskim oraz innym darowiznom. 

Cały dochód  Stowarzyszenia jest przeznaczany na realizację  zadań 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego 

członków. 

W 2013 r. Ludowy Klub Sportowy uzyskał następujące przychody: 
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• Dotacja z budżetu gminy w formie pieniężnej 17.250,00 zł 

• Dotacja z budżetu gminy w formie rzeczowej 2.500,00 zł 

• Darowizna od pana Kazimierza Rogala-traktor ogrodowy 5.900,00 zł 

• Fundusze własne 3.000,00 zł 

 

Przebieg realizacji zadań: 

1. Szkolenie młodzieży i dbanie o  rozwój fizyczny młodzieży poprzez: -  

treningi prowadzone przez trenera dwa razy w tygodniu, 

- sparingi rozgrywane na sztucznej trawie,  

- ćwiczenia na sali gimnastycznej,                        

     -udział w rozgrywkach. 

2. Prowadzenie drużyn w rozgrywkach piłki nożnej podkarpackiego ZPN: 

-drużyna seniorów (35 osób) w rundzie wiosennej A klasa i spadek do 

 B klasy na rundę jesienną, 

- drużyna juniorów młodszych (25 osób) grupa kolbuszowska 

3. Organizacja zabaw tanecznych i rozgrywek (mecz żonaci - kawalerzy, 

rozgrywki w piłkę siatkową oraz tzw. plażówkę) w celu pozyskania 

funduszy na wynagrodzenia dla trenera. 

4.Organizacja turnieju Rogala Cup z udziałem 4 drużyn (Wola Mielecka, Łączki 

Brzeskie, Florian Ostrowy tusz. LKS Marmury-Przyłęk). Sponsorem nagród w 

turnieju był Pan Kazimierz Rogala”. 

5.Wykonanie dwóch ścian ogrodzenia za bramkami stadionu to jest 2x45m. Koszt 

inwestycji ok. 10.000 zł Inwestycja wykonana z funduszy sołeckich.” 

 
Sprawozdania Ludowego Klubu Sportowego „Błękitni” Siedlanka złożył Prezes  

Pan Stanisław Wrażeń. 

„Ludowy Klub Sportowego "BŁĘKITNI" Siedlanka realizuje swoje zadania w 

zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizuje zajęcia dla dzieci i 

młodzieży szkolnej z piłki nożnej, organizuje zawody w piłce nożnej jak również 

prowadzi działalność w upowszechnianiu różnych dyscyplin sportowych. 

W sezonie 2012/2013 klub nasz posiadał dwie drużyny piłkarskie tj. drużynę 

seniorów oraz drużynę juniorów młodszych. W treningach uczestniczy również 

drużyna młodzików która podnosi swoje umiejętności pod okiem trenera ale nie 

uczestniczy w rozgrywkach ze względu na niewystarczający budżet klubu. W 2013 

roku klub nasz otrzymał dotację z Urzędu Gminy w Niwiskach w wysokości 15000 

złotych . Ludowy Klub Sportowy „BŁĘKITNI" Siedlanka na realizację zadania w 

zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizację zajęć dla dzieci i 

młodzieży szkolnej z piłki nożnej, organizację zawodów w piłce nożnej jak również 

prowadzenie działalności w upowszechnianiu różnych dyscyplin sportowych 

wydatkował kwotę w wysokości 18625,85 złote, z czego z dotacji Urzędu Gminy 

wydatkował kwotę 15000,00 złotych, pozostałą kwotę w wysokości 3625,85 złote 
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wydatkował z pieniędzy pozyskanych w formie 1 %, drobnych darowizn na rzecz 

naszego klubu oraz składek członkowskich. 

W 2013 roku klub nasz przeprowadził 52 zawody sportowe z udziałem drużyny 

seniorów i juniorów. 

W 2013 roku klub nasz uczestniczył w rozgrywkach o Puchar Wójta Gminy w 

Niwiskach klubów sportowych w których zajął drugie miejsce. 

Zajęcia w dziedzinie sportu tj. piłki nożnej prowadzone są pod okiem trenera. 

Nadmieniamy również , że w zajęciach uczestniczy coraz więcej dzieci i 

młodzieży szkolnej, które chcą podnosić swoje umiejętności oraz poziom sportowy. 

W 2013 roku został wykonany remont płyty boiska , zostały wykonane dwie bramki 

do ogrodzenia stadionu które zostały zamontowane na stadionie. Został również 

zakupiony materiał na budki dla zawodników rezerwowych, które zostaną wykonane 

w 2014 roku. 

W związku z duża pomocą Urzędu Gminy w realizacji zadania publicznego 

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „BŁĘKITNI" Siedlanka składa serdeczne 

podziękowania Pani Wójt Gminy Niwiska jak i całej Radzie Gminy za okazaną pomoc 

oraz prosi o dalsze wspieranie przez Urząd Gminy na czele z Panią Wójt oraz Radę 

Gminy naszych dalszych działań w zakresie realizacji zadania publicznego” 

- W dyskusji zabrał głos Pan Chlebowski. Poinformował, iż w Hucinie został otwarty 

nowy obiekt dla Ludowego Klubu Sportowego, który też służy na odbywanie np. 

zebrań strażackich. Klub LKS Hucina uczestniczy w dwóch klasach rozgrywkowych, 

Seniorzy klasa A grupa mielecko – kolbuszowska oraz Juniorzy starsi. Klub w tej 

chwili liczy 50 czynnych zawodników, nie wszyscy są z terenu gminy, kilku 

zawodników jest przyjezdnych. Głównym sponsorem jest Rada Gminy Niwiska, która  

przydziela dotacje poszczególnym klubom sportowym, jest to jednak połowa potrzeb. 

Każda klasa rozgrywkowa musi bezwzględnie posiadać trenera z licencją, którego nie 

zdobędzie się za kwotę poniżej tysiąca złotych miesięcznie. Każdy zarząd klubu stara 

się zdobyć te pieniądze od różnych sponsorów. Obecnie głównym udziałowcem 

wspierającym klub w Hucinie jest Firma Micek Junior .Na przełomie roku odbył się 

walny zjazd członków klubu, ukonstytuowały się nowe władze, zarząd został 

rozszerzony do 9 osób, wprowadzono aż 5 młodych ludzi. Klub osiąga dobre wyniki w 

Gminie Niwiska, wygrywa się „Puchar Wójta”. Daje się zauważyć, że obecnie turniej 

„Puchar Wójta” jest mocno sygnalizowany udziałem drużyn wiejskich. Trzeba 

przedyskutować, czy prawidłowe jest prowadzenie dwóch turniejów, tj. Ludowych 

Lubów Sportowych i drużyn wiejskich. Widzimy że każde sołectwo ma olbrzymie 

trudności z wystawieniem dwóch drużyn. Dyskutant zauważył, że sport kwitnie dzięki 

działaczom sportowym, mimo skromnego budżetu daje się wykonywać renowacje 

stadionów czy zaplecza. Wszystkie zarządy działają społecznie, prowadzone są 

dokumentacje, wyjazdy pokrywane są z własnych środków. Dobrze byłoby 

zorganizować w Gminie Niwiska spotkanie integracyjne dla sportowców, działaczy  

zrzeszonych i niezrzeszonych. 

- Wójt Gminy Pani Wróbel zapewniła, iż w tym roku tak się składa, że jest turniej 

tylko sołecki. Odbyło się spotkanie z Klubami Sportowymi w temacie podziału 

środków finansowych na rok 2014, wzięto pod uwagę to, czy klub ma młodzież – czy 

ją ćwiczy i lokatę w rankingu w klasyfikacji sportowej. W tym roku odbędą się 
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rozgrywki w miejscowościach Hucisko, Kosowy, finał w Trześni. Tak zostało 

rozpisane w małym projekcie unijnym. 

 

Ponieważ nikt nie zabierał głosu w dalszej dyskusji, przystąpiono do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad pkt 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska 

za 2013 rok. 

- Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Pani Cecylia Lubach. 

Komisja Rewizyjna działając zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy 
planem pracy, w 2013 roku odbyła 12 posiedzeń. Zajmowała się : kontrolą środków 
budżetowych w oświacie, środków przekazanych funduszom sołeckim, 
wydatkowanych na inwestycje gminne i zimowe utrzymanie dróg gminnych, środków 
wydanych na promocję gminy i przeznaczonych na profilaktykę alkoholową. 
Skontrolowała również wykonanie budżetu przez GOKiB oraz ZUK. 

Skontrolowała także wykonanie podatków od osób fizycznych i prawnych za rok 2012 
oraz umorzenia podatków. 

Na dwóch kolejnych posiedzeniach w maju 2013, Komisja Rewizyjna zajmowała się 
analizą wykonania budżetu gminy za 2012 rok, wynikiem czego było sporządzenie 
opinii dla RIO oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 
rok 2012. 

Na ostatnim posiedzeniu w 2013 roku Komisja zajmowała się na zlecenie 
Przewodniczącego Rady-skargą mieszkańca Przyłęka w sprawie odkrzaczenia 
sąsiadujących z jego nieruchomością działek rolnych. 

Ze wszystkich posiedzeń, zostały sporządzone protokoły i przekazane do biura ds. 
obsługi Rady, udostępnione również na stronie internetowej. 

Komisja otrzymywała dokumenty, o które zwracała się podczas swoich posiedzeń, z 
wyjątkiem tych, które zdaniem pracowników nie mogły być udostępniane ze względu 
na ochronę danych osobowych. 

Swoje uwagi i wniosku, po uprzednim przegłosowaniu, komisja przekazywała w 
poszczególnych protokołach. 

Na grudniowym posiedzeniu, Komisja Rewizyjna dokonała podsumowania swojej 
pracy w 2013 roku oraz opracowała plan na rok 2014 
 

Ad pkt 8. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2014 rok. 

- Radni nie wnosili żadnych uwag do projektów planów pracy stałych Komisji na 2014 

rok. „Za” podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy głosowało 13 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL/286/2014 w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy Komisji rady Gminy stanowiące załączniki od nr 1 do nr 5 uchwały. 
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Ad pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej Gminy Niwiska na 2014 rok. 

- Projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Pani Jolanta Łagowska.  

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 16 180,50 zł. 

- Dział 801 Oświata i wychowanie – 16 180,50 zł., jest to dotacja podmiotowa z 

budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Kraina radości w 

Hucinie” prowadzonej przez Stowarzyszenie. 

- Dział 851 Ochrona zdrowia – 3 000,00 zł.  

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 19 180,50 zł. 

-Dział 801 Oświata i wychowanie – dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego 

prowadzonego przez Stowarzyszenie w Siedlance na realizacje projektu z POKL 

„Wesoły Promyk”, którego Beneficjentem jest Stowarzyszenie – 13 180,50 zł. 

- Dział 851 Ochrona zdrowia – 6 000,00 zł., z tego pomoc finansowa w formie dotacji 

celowej dla Gminy Miasta Rzeszowa na partycypację w kosztach Izby Wytrzeźwień w 

Rzeszowie – 3 000,00 zł., realizacja zadania przez Stowarzyszenie p.n. „Alkohol mój 

wróg. Zajęcia profilaktyczno wychowawcze z zakresu profilaktyki alkoholowej” – 

3 000,00 zł. 

- W dyskusji radny Bryk zadał pytanie, czy Izba Wytrzeźwień na koniec roku próbuje 

wcisnąć fakturę? 

- Nie ma możliwości, bo nie ma umowy –poinformowała Pani Wójt. Gmina oferuje 

podpisanie umowy, ale Izba Wytrzeźwień nie chce podpisać bo nie chcą wpisu, że z 

tych pieniędzy, które dostaną od Gminy muszą się rozliczyć. Ustawa o finansach 

publicznych stanowi, iż do każdej dotacji z Gminy musi być rozliczenie. W 2013 roku 

z Gminy Niwiska wywieziono 14 osób do Izby Wytrzeźwień. Nie ponieśliśmy 

żadnych kosztów, bo umowa nie była podpisana. 

- Innych pytań nie było, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, „przeciw” – 

0, „wstrzymało się od głosowania” – 0. Radni jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 

XL/287/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Budżetowej Gminy 

Niwiska na 2014 rok. 

 

Ad pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Niwiska w zakresie 

dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

- Głos zabrała Kierownik GOPS Pani Barbara Czachor. Projekt uchwały to kolejny 

krok działań Rady Gminy do ustanowienia porządku prawnego na terenie naszej 

gminy dot. dożywiania. Każda gmina chcąc dożywiać dzieci powyżej 150% kryterium 

dochodowego musi podjąć uchwałę dotyczącą programu osłonowego. Zapisy 

programu oparte są o Uchwałę Rady Ministrów z 10 grudnia, a ich treść jest dokładnie 

taka sama, jak we wspomnianej uchwale. Celem programu jest ograniczenie zjawiska 

niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w 

trudnej sytuacji. Głównym założeniem jest objęcie pomocą dzieci, które wymagają 

dożywiania bez decyzji administracyjnej GOPS, czyli poza przeprowadzeniem 

wywiadu środowiskowego na wniosek dyrektora szkoły. Każdy dyrektor szkoły 

przedstawia do GOPS informację o dzieciach, których kryterium przekracza wg 

ustawy o pomocy społecznej 150%, a wymaga takiego dożywiania z uwagi na  
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sytuację losową czy inną trudną sytuację domową. Głównie są to dzieci 

niepełnosprawne, obecnie 32 dzieci z poprzedniego roku nie jest dożywianych. 

Podjecie uchwały daje możliwość powrotu tym dzieciom do dożywiania. Koszty po 

stronie wkładu własnego jak i dotacji związane z przyjęciem programu ujawnione są 

we wniosku, który został złożony do wojewody o uzyskanie dotacji. Nasza dotacja 

będzie obejmowac 125 tys. zł., złożono wniosek na 159 tys. zł. na rok 2014. 

- W przedmiocie przedłożonej uchwały nikt nie zabierał głosu, „za” jej podjęciem 

glosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosowania” – 0. 

Jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr XL/288/2014 w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy 

Niwiska w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

 

Ad pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: 

Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie 

Niwiska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

- Referuje Wójt Gminy Pani Wróbel. W roku 2013 był nabór w działaniu 9.1.1 

zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Jest to projekt poprawiający wyposażenie oddziałów przedszkolnych. 

Nie mogli wszyscy startować, w tabeli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

wykazane były Gmina Niwiska i Gmina Majdan z Powiatu Kolbuszowskiego. 

Ponieważ w tabeli mieliśmy jako oddzielny oddział funkcjonujący tylko w Niwiskach 

i Siedlance, otrzymaliśmy 87 266,00 zł na jeden oddział. Na naradzie z dyrektorami 

szkół uzgodniono, że 174 532,50 zł. jest do podziału na wszystkie szkoły na oddziały 

przedszkolne. Hucina ma oddzielną pulę 87 266,00 zł. jako stowarzyszenie. Jesteśmy 

blisko zawarcia umowy z WUP –em w Rzeszowie, ale do tego potrzebna jest uchwała 

Rady Gminy mówiąca o Tm, że Gmina podejmuje się realizacji tego zadania. Są 

specjalne wytyczne, które wskazują na jaki wydatek można było przeznaczyć środki 

finansowe.  

- W uzupełnieniu Pani Zielińska Micek dodała, że był katalog zamknięty jeżeli chodzi 

o wyposażenie. Organizacja placu zabaw, dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie 

typu pomoce dydaktyczne, zabawki. Każde z tych trzech zadań miało swoje widełki, 

czyli nie można było przekroczyć pewnych kwot. Dyrektorzy złożyli propozycje, z 

których powstał wniosek. W każdej szkole będzie doposażony plac zabaw (huśtawki, 

ślimaki, bocianie gniazda, wagony), w niektórych szkołach wskazano ogrodzenie 

(Kosowy). Dostosowanie pomieszczeń – toalety przy oddziałach przedszkolnych. 

Wyposażenie w odkurzacze, ławki, krzesełka. 

- Sołtys wsi Hucisko zadał pytanie, czy z tych pieniędzy będzie mogła skorzystać 

szkoła w Hucisku? 

- Będą mogło skorzystać szkoły: Hucisko, Trześń, Niwiskach, Siedlanka, Kosowy, 

Przyłęk, to się łączy z zerówką – odpowiedziała Pani Wójt. 

- Innych pytań nie było, po odczytaniu treści uchwały poddano ją pod głosowanie. 

„Za” podjęciem uchwały glosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się do 

glosowania” – 0. Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL/289/2014  

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: Wyposażenie oddziałów 
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przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Niwiska do świadczenia 

wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. 

 

- Prowadzący obrady zaproponował zmianę w kolejności realizacji pozostałych 

punków porządku obrad, mianowicie przystąpienie do realizacji punktów Interpelacje i 

zapytania radnych” oraz „Sprawy różne i wolne wnioski”, następnie – po przybyciu 

Pana Kazimierza R., który został zaproszony na godzinę 11
00

, Rada Gminy zajmie się 

jego skargą. Radni jednogłośnie zaakceptowali powyższe.  

 

 

Ad pkt 14. Interpelacje i zapytania radnych. 

Ad pkt 15. Sprawy różne i wolne wnioski. 

- Radny Piotr Skiba poruszył problem komputerów, który występuje nie tylko w 

Gminnym Ośrodku Kultury, ale też w każdej szkole. Komputery są kiepskiej jakości, 

stare, wysłużone i radny uważa, że na początku tego roku jednostki te komputery 

powinny otrzymać. Radny przeglądał wykaz mieszkańców, którym przydzielono 

komputery i nie chce wypowiadać się na temat, czy słusznie przydzielono, czy też nie, 

działała Komisja. Ale analizując nazwiska radny Skiba stwierdził, że 90% tych osób 

komputery ma, nawet dwa i trzy dlatego nie wiadomo, jak to jest zorganizowane. 

Zdaniem dyskutanta powinniśmy w pierwszej kolejności zabezpieczyć instytucje i 

szkoły, by nauczyciele mieli na czym prowadzić lekcje. W innych gminach od tej 

strony zaczęli, nie od mieszkańców. Mieszkańcy mogliby dostać za pół roku. „Reszta 

to mnie nie interesuje, wy będziecie za to odpowiadać, nie ja” – dodał radny. 

- Do wypowiedzi radnego ustosunkowała się Pani Wójt. W programie 8.3 jest  po 10 

komputerów dla naszych szkół. Ale nie da się, że komputery dla szkół będą wcześniej, 

a dla mieszkańców później. Będziemy robić przetarg, gdzie będzie oddzielnie na 

dostawę sprzętu, oddzielne zadanie na dostawę podłączenia internetowego. 

Wybraliśmy mieszkańców tych, którzy spełnili kryteria i wymogi. Na liście nie jest 

napisane, z jakiego tytułu dany mieszkaniec został wybrany. Różne były dochody, 

niepełnosprawność, stypendium,  nie możemy  tego wymienić z uwagi na ochronę 

danych osobowych. „Pani Dyrektor z GOK-u ma 10 komputerów w projekcie i nie 

wiem, co miało na celu jej wystąpienie. Owszem, może nie dostanie 10, może dwa do 

ZUK-u przesuniemy bo uważam, że 8 w GOK-u wystarczy” – zaznaczyła Pani Wójt. 

Jeżeli chodzi o placówki oświatowe, dyrektorzy wybrali, czy chcą komputery 

stacjonarne, czy laptopy., mamy zestawienia i prawie gotową specyfikację do 

przetargu. Radca prawny musi zweryfikować specyfikację , następnie weryfikuje  

Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Warszawie, po zatwierdzeniu 

specyfikacji będziemy ogłaszać przetarg. Jak dobrze pójdzie, to może na maj 

komputery będą – zależy to wszystko od procedur. Przetarg będzie jeden na 

komputery dla mieszkańców i dla jednostek.  

- Komisja wyłoniła grupę120 osób, teraz możemy ogłosić przetarg na zestawy 

komputerowe, a szczególnie na dostęp do Internetu, kiedy wiemy gdzie ten 

potencjalny wykonawca ma Internet dostarczyć. Może okazać się, że tam nie ma 

możliwości technicznej – dodał Pan Kazimierz Kwaśnik. 

- Radny Piotr Skiba ponownie zabierając głos w dyskusji poruszył temat działalności 

Klubów Sportowych. Prezesi z LKS w Trześni oraz UKS Niwiska winni być na sesji. 
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Są to w pewnym sensie pracownicy Urzędu Gminy, mają ferie i nas w jakiś sposób 

lekceważą. Skoro Rada Gminy przydziela środki dla tych klubów, Prezesi winni 

złożyć osobiście sprawozdanie. Radny uważa, że sprawozdania są za płytkie. Pan 

Skiba chciałby, aby Prezesi wykazali się, żeby w klubie grało przynajmniej 75% 

chłopaków z danej miejscowości. W niektórych klubach jest 70% czy 80% obcych,  

a czasami 20% swoich. Młodzi chłopcy chcą grać, ale trener czy prezes ich nie 

wystawia. Później ci chłopcy zniechęcają się i odchodzą. Dowodem na to, że chłopcy 

chcą grać jest Puchar Wójta w Niwiskach, gdzie były silne drużyny i zawodnicy 

porządnie grali. Dlatego trzeba prezesom o tym mówić, bo z naszych budżetowych 

pieniędzy nie będziemy płacić za szkolenia zawodników z innych gmin. Powinniśmy 

dążyć do tego, by grało przynajmniej 70% chłopaków z danej miejscowości,  

a ostatecznie z  terenu gminy. Radny składa podziękowania prezesom, bo to jest praca 

społeczna. W niektórych klubach tylko jeden człowiek jest do wszystkiego, na uwagę 

zasługuje Hucina, gdzie klub działa prężnie. Winny odbyć się walne zebrania by 

członkowie klubu wiedzieli, na co poszły pieniądze. 

- Radny Lucjan Bańka nie zgadza się do końca z wypowiedzią przedmówcy, by grali 

tylko nasi. Na przykładzie Przyłęka powiedział, iż czym więcej mają nasi, tym nie 

chce im się w ogóle grać. Dzisiaj od wszystkiego pozostali prezesi, nawet nie ma kto 

posprzątać po meczu. Chwała Panu Stanisławowi  Harchut za to, że chce udzielać się 

na rzecz klubu. 

- Pan Adam Chlebowski zaznaczył, że wszystkie kluby muszą posiadać trenera z 

licencją, ale żaden klub nie płaci trenera ze środków z budżetu. Jest to zadanie na które 

kluby osiągają pieniądze poprzez sponsorów, składki członków zarządu (100 zł 

miesięcznie w Hucinie). Z tych uzbieranych pieniędzy opłaca się trenera. 

- Pan Zbigniew Ofiara pochwalił Prezesa z Przyłęka za wzorowe sprawozdanie, bo 

każdą złotówkę rozliczył. „Nie chcę wypowiadać się do sprawozdania z Trześni” – 

dodał Pan Ofiara. 

- Pani Wójt zaznaczyła, ze szczegółowe sprawozdanie z opisanymi fakturami złożą 

prezesi do Urzędu Gminy do 30 stycznia br. Będziemy ich jeszcze rozliczać z 

zamówień publicznych, bo to są pieniądze publiczne i gmina na 1 marca ma zrobić 

sprawozdanie z zamówień publicznych. Trzeba sobie zadać pytanie, czy ten 

społecznik wytrzyma wszystko, gdzie rośnie biurokracja, a nie ma wsparcia. 

Przeglądając te sprawozdania, które już są złożone to dwie strony jest delegacji 

sędziowskich, kupują troszkę sprzętu sportowego, wodę do picia i to wszystko, na nic 

innego nie wystarcza. Muszą myśleć, w jaki sposób zapłacić trenera. 

- Radny Łakomy poruszył sprawę odśnieżania, dlaczego nie odśnieżana jest droga 

koło Pana Andrzeja Ofiary, pług dojeżdża tylko do mostu do Pana Brzyszcza, dalej nie 

jedzie. Sprawa druga – piaskowanie. Ciągnik jeździe w stronę Grobli 30 km/godz., 

piaskiem rzuci co co 10 lub co 15 metrów. Szkoda żeby tak jechał, lepiej żeby 

popiaskował drogę koło basenu, bo ludzie idąc po chleb przewracali się. Ostatnia 

sprawa poruszona przez radnego dotyczy korzystania z targowiska. Ludzie skarżą się, 

że w piątek przychodząc na targ nie mogą skorzystać z toalet w budynku Urzędu 

Gminy, ponieważ są zamknięte. Toaleta winna być postawiona na placu targowym. 

- Do powyższego ustosunkowała się Pani Wójt. Temat odśnieżania – jeździliśmy tą 

drogą i nikt nie powiedział, że tam nie trzeba jechać. Piaskowanie – ma wyznaczone 

drogi do piaskowania, jedzie piasek z solą i zawsze coś tam daje. Temat toalety – na 
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dole jest toaleta zamknięta, u góry są otwarte. Musieliśmy zamknąć toalety na dole, bo 

mieliśmy wielki problem. Klucz jest udostępniany, sytuacja się zmieniła.  

 

Ad pkt 13. Przechodząc do skargi Pana Roga oddano głos Sekretarzowi Gminy Pani 

Marut, która omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 3 grudnia 2013 roku przekazał 

Przewodniczącemu Rady Gminy Niwiska pismo Pana Kazimierza Roga zatytułowane 

jako skarga na bezczynność Wójta Gminy Niwiska w sprawie odkrzaczenia działki 

rolniczej nr 138 położonej w Przyłęku – celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością. 

Pan Przewodniczący skierował skargę do Komisji Rewizyjnej celem wydania opinii. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 roku zapoznała się z 

treścią skargi i wydała opinię w której stwierdziła, że terminy zawarte w kodeksie 

postępowania administracyjnego były dotrzymane, natomiast właściciele gruntów nie 

reagowali na wydawane zalecenia Wójta Gminy Niwiska. Wójt nie wydał decyzji 

administracyjnej w sprawie zakrzaczeń na podst. art. 15 pkt. 5 ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych. Jednocześnie Komisja Rewizyjna wskazała 

Przewodniczącemu Rady Gminy Niwiska na konieczność sprecyzowania przez Pana 

Kazimierza Roga przedmiotu skargi, tj. podanie czy chodzi mu o wydanie decyzji 

administracyjnej w tej sprawie, czy załatwienie sprawy w inny sposób, a jeżeli tak – to 

w jaki. Pan Róg w dniu 16 grudnia 2013 r. odpisał na pismo, które zostało 

wystosowane na wniosek Komisji. Pan Róg pisze, że składa zażalenie na komisję 

gminną wyznaczoną przez wójta gminy w sprawie odkrzaczenia działki rolniczej oraz 

że żąda ponownej wizji lokalnej i wydania decyzji administracyjnej dotyczącej 

odkrzaczenia działki. Z przepisów K p. a. z art. 37 § 1wynika, że na bezczynność 

organów administracji publicznej polegającą na niezałatwieniu sprawy w terminie 

służy zażalenie do organu wyższego stopnia. Zgodnie z art. 17 pkt 1 K.p.a. organami 

wyższego stopnia w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego jest 

samorządowe kolegium odwoławcze. Natomiast w myśl rozporządzenia Rady 

Ministrów z 17 listopada 2003 roku w sprawie obszaru właściwości miejscowej 

wynika, że organem wyższego stopnia w stosunku do Wójta Gminy Niwiska jest to 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu. Zgodnie zaś z art. 231 K.p.a. 

jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany 

jest niezwłocznie , nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją 

właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać 

mu właściwy organ. Z uwagi na to, że organy obowiązane do rozpatrywania skarg 

mają obowiązek przestrzegania swojej właściwości z urzędu, dlatego z uwagi na 

zaistniałe w sprawie okoliczności faktyczne i prawne, przedmiotową skargę K.Roga na 

bezczynność Wójta Gminy Niwiska należy na podstawie art. 231 K.p.a. przekazać do 

rozpatrzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Tarnobrzegu. 

Art. 37 K.p.a. stanowi, że na niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 

w przepisach szczególnych, w myśl art. 36 na przewlekłe prowadzenie postępowania 

służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – 

ewentualnie do usunięcia naruszenia prawa. Organ wymieniony w § 1 uznając 

zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz 

zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia spraw w 

terminie. Jest to już rola Kolegium Odwoławczego. 
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- Radny Piotr Skiba zadał pytanie, kto przygotował uzasadnienie do projektu uchwały 

oraz dlaczego Pan radca się nie podpisał? Bo on wie, że to jest źle – stwierdził radny 

Skiba. Wojewoda kieruje skargę do Rady Gminy, to kto tu jest mądrzejszy! Skargę ma 

rozpatrzyć Rada, jak by miało być inaczej, to wojewoda skargę skierowałby od razu 

do kolegium. Wojewoda uznał, ze Rada ma to rozpatrywać, a nie kolegium. Możemy 

wysłać do kolegium jako zażalenie, ale w pierwszej kolejności trzeba rozpatrzyć 

skargę, którą przesłał Wojewoda. „Widzę, że wyście są mądrzejsi od wojewody. Na 

piśmie podpisał się z upoważnienia Wojewody Dyrektor Generalny Urzędu.  Tak też 

kombinowałyście z dietami dla radnych, radca wydawał opinię i też się nie podpisał. 

Teraz nie miał czasu się podpisać pod ta sprawą?, on pracuje w Rzeszowie w 

Kolegium Odwoławczym i dobrze wie, co może robić. Powinien się pod tym 

podpisać. Sprawa druga – radca powinien być na sesji, bo jego obowiązkiem jest – jak 

zapisane w Statucie Gminy – być na każdej sesji. Nigdy go nie ma. Skoro nie ma 

czasu na przygotowanie…….. to powinien tu siedzieć i wyjaśniać sprawy.” – domagał 

się radny Piotr Skiba. 

- Sekretarz Gminy poinformowała, że Pan radca przesłał te materiały e – mailem we 

wtorek rano, siedział nad tym w nocy z poniedziałku na wtorek. Ponieważ materiały 

wychodziły w środę, a radca jest u nas w czwartek, dlatego się nie podpisał. Pan radca 

był na posiedzeniu Komisji Rewizyjne, można było z nim pewne rzeczy uzgodnić. 

- Radny Stanisław Bryk zwrócił uwagę, że w swoim uzasadnieniu radca prawny 

powoływał się na artykuł 231 Kodeksu postępowania administracyjnego, a powinien 

tu zastosować artykuł 229 pkt 3 który mówi, że do rozpatrzenia skargi na działalność 

wójta, burmistrza względnie kierownika gminnej jednostki organizacyjnej organem 

właściwym, jest Rada Gminy z wyjątkiem pkt 2 w/w artykułu. Tutaj odpowiedź na to 

pytanie powinna paść na posiedzeniu Rady Gminy. Natomiast co do określenia 

„zażalenie” jakie zostało użyte w piśmie - Państwo Rogowie są rolnikami i nie bardzo 

rozróżniają te sprawy, w jednym piśmie piszą skarga, w drugim zażalenie. Trudno 

wymagać od rolnika, który broni swoich praw tego, by on był prawnikiem i 

odpowiednio dobierał słowa. Całość pisana jest jako skarga i należało to rozpatrywać 

na podstawie art. 229 K.p.a. na sesji Rady Gminy. 

- Ponownie zabrał głos Sekretarz Gminy. Zaznaczyła, iż nie forma a treść stanowi o 

tym, jaki charakter ma dane pismo. Dlatego precyzowaliśmy zapytanie do Pana Roga 

żeby było wiadomo, o co chodzi. I napisał, że chodzi mu o wydanie decyzji  czyli 

chodzi o tą bezczynność, że decyzja nie została wydana. W kwestii bezczynności jest 

właściwe Kolegium Odwoławcze. 

- Zabierając głos Pani Róg przyznała, iż nie są szkoleni czy skarga, czy zażalenie, ale 

wcześniej było uzasadnione, na czym ta sprawa polega. Działania Komisji, która 

przyszła na miejsce były takie, że nie stwierdziły rzeczywistego faktu. Komisja 

stwierdziła tak, jak jej było lepiej. Później Państwo Rogowie pisali odwołania do Pani 

Wójt, nikt na to nie reagował.  Komisja stwierdziła inne fakty, aniżeli są. Komisja 

pisała, że nie ma tam zakrzaczenia, po czym Państwo Rogowie trzykrotnie pisali do 

Pani Wójt. Każdorazowo Pani Wójt odpowiadała, że nie ma tam zakrzaczenia,  

a odpowiedź była w pierwszej odpowiedzi. Pani Róg zadała pytanie, na jakiej 

podstawie Komisja stwierdziła, dokąd działka uprawiana jest rolniczo, a dokąd leśna?  

Pani Wójt napisała, że to tylko geodeta może stwierdzić. Dyskutantka stwierdziła, że 

zakrzaczenia są przy działka budowlanych, nie tylko 3 krzaczki jak stwierdziły Panie. 
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- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Lubach odczytała opinię, jaką 

wypracowała Komisja. 

W uzupełnieniu członek Komisji rewizyjnej dodał, iż Komisja rozpatrywała kwestię 

taką, czy Wójt Gminy ma obowiązek wydać odpowiednią decyzje na podstawie art. 15 

pkt 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, czy też nie. Były pewne dyskusje z 

radcą, natomiast sprawa ma fundamentalne znaczenie, ponieważ jak Państwo 

pamiętają od  początku tej kadencji podnosimy te sprawy, a Pan Bryk jako radny 

również w poprzedniej kadencji. Od ośmiu lat podnoszone są te sprawy i do dzisiaj nie 

zostały wyjaśnione, nie ma odpowiedzi na to pytanie. „Jest zwykle wzruszenie ramion 

ze strony Pani Wójt, brak reakcji. Kolbuszowska prasa pisze pod adresem 

pracowników Urzędu, jak oni to zwalczają zakrzaczenia itd., a na dobra sprawę – choć 

sami też dochodzą do wniosku – że skuteczność jest niewielka, bo jeden czy dwa 

przypadki, że ktoś usunął zakrzaczenia. Natomiast sprawa jest fundamentalna, czy 

Wójt ma obowiązek wydać decyzję i przeprowadzić cały tok postępowania, czy nie. 

Naszym zdaniem – na pewno tak. A jeżeli tak nie jest to było osiem lat czasu na to, 

żeby zasięgnąć odpowiedniej interpretacji albo wystąpić do Kolegium Odwoławczego, 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ewentualnie jeszcze gdzieś poszukać, żeby 

móc odpowiedzieć precyzyjnie, ma obowiązek Wójt wydać decyzję, czy nie ma 

takiego obowiązku. Do tej pory to są kpiny z nas radnych, bo my podnosimy te 

sprawy, co roku – jak państwo pamiętacie spotykamy się z myśliwymi, z którymi 

rozmawiamy na temat zakrzaczeń, zadrzewień, skaczemy im do oczu itd., ale dopóki 

będą te zakrzaczenia, dopóty ta zwierzyna tam będzie siedzieć i niszczyć plony 

okolicznych rolników. Wg mnie walka tych rolników to jest walka w obronie 

własnych działek i tutaj należało moim zdaniem albo doprowadzić do skutecznego 

wyeliminowania bez wydawania decyzji (tak chodzić koło sprawy, żeby ją wreszcie 

załatwić), albo należało wydać decyzję. Pani Wójt mówi, że jak gdybym raz wydała to 

wiecie ile będzie decyzji? – 200. Jeżeli 200 to trzeba 200 wyda i te sprawy jakoś 

powoli w gminie popychać. Ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś działania na hura, 

żeby wydawać te decyzje, zmuszać chłopa i go poganiać. Ale można mu proponować 

różne warianty, jeżeli ma zakrzaczone, np. aby wyczyścił, zgłosił do Agencji , 

dostanie dopłatę i to mu pokryje koszty tej całej operacji. Najpierw trzeba w ten 

sposób działać, ale dla przykładu jednemu czy drugiemu – jeżeli są takie sytuacje – to 

trzeba decyzje wydać. I tutaj uważam, że skarżący ma podstawy prawne żeby 

twierdzić, że była pewna bezczynność. 

- Pani Wójt powołała się na radcę, który z tym tematem pracuje od pierwszego pisma, 

jakie wpłynęło do Urzędu Gminy. Pracownicy, którzy byli w komisji to nie są geodeci, 

którzy by wskazywali, gdzie jest granica. Na działce – oprócz działki rolnej jest ls – 

jest zakrzaczenie. My nie wiemy, gdzie jest geodezyjna granica i trzeba robić 

rozgraniczenia albo wyprowadzać geodetę. Możemy się zastanawiać, co to znaczy 

degradacja, np. posadzenie sadu to jest degradacja? Inny temat – jeżeli ktoś nie chce 

dopłaty, nie chce wycinać, drzewa rosną i nie rozumie, że ogranicza sąsiadowi 

produkcję rolną. Tutaj niech się Samorządowe Kolegium Odwoławcze opowie, czy 

Wójt Gminy miała obowiązek wydać decyzję, czy nie,  bo Państwo Rogowie chcą 

decyzję. Pracownicy pojechali i stwierdzili to, co widzieli w terenie, strona była 

poproszona. Całą dokumentację mamy, tu bezczynności nie było. Natomiast Państwo 
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Rogowie doprecyzowali, ze chodzi o wydanie decyzji, niech się Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze wypowie, czy należało tą decyzję wydać, czy nie. 

- Pani Róg oświadczyła, że nie byli poproszeni na komisje, a strona która została 

poproszona pokazywała tą granice, jaka jej była potrzebna. Państwo Rogowie zgłaszali 

dwie sprawy, jedną przy uprawach rolnych, drugą – przy działkach budowlanych. Przy 

uprawach rolnych dostaliśmy odpowiedź w terminie – mówi Pani Róg. Ale jak 

przyjechaliśmy upomnieć się, dlaczego nie mamy drugiej decyzji przy działkach 

budowlanych, zostaliśmy skierowani do Pani z pokoju nr 18 żeby przeczytać sobie 

protokół. Na tym protokole było napisane, że strona zobowiązuje się wszystkie 

zakrzaczenia wyciąć. Na tym sprawa ucichła. Za jakiś czas znowu nie mamy tego 

potwierdzenia, przyjeżdżamy do Urzędu Gminy i po dwóch godzinach dostaliśmy 

protokół, ale był on w całkiem innej formie napisany. W pierwszej formie było 

napisane, że wszystkie zakrzaczenia sąsiadka zobowiązuje się wyciąć, w drugim 

protokole było, że tylko pojedyncze. Na tych podpisach była pieczątka Pani Wójt”. – 

relacjonowała Pani Róg. 

- Zdaniem radnego Roberta Roga sprawa odbiega całkiem od rzeczywistości. Państwu 

nie chodzi tutaj o decyzje, sprawa jest prosta – chodzi o czyszczenie terenu i na pewno 

Pan byłby z tego zadowolony, nie z tego, czy mu ktoś wyda decyzję, czy mu nie wyda. 

Próba tutaj zwodzenia Państwa – mieszkańców takich samych jak każdy inny na 

terenie tej gminy jest tutaj niezrozumieniem. Radny zadał pytanie odnośnie 

załatwienia skargi na bezczynność, czy skarga została załatwiona, czy nie? 

- Kogo się Pan pyta, do radnych zostało to skierowane – odpowiedziała Pani Wójt., do 

Przewodniczącego Rady. 

- Przewodniczący podjął taką decyzję, żeby wystąpić z pismem do Państwa  

o doprecyzowanie wniosku – mówił dalej radny Robert Róg. Przecież ci ludzie nie są 

od tego, żeby doprecyzowywać Urzędowi, jakie czynności ma podjąć w celu 

wyeliminowania zakrzaczenia czy zachwaszczenia na tych działkach. Nie cedujmy 

swoich obowiązków na mieszkańców pokrzywdzonych w tej sytuacji. Kwestia 

zakrzaczeń była wielokrotnie poruszana i tutaj jest takie szukanie wszystkich innych 

możliwości, tylko nie załatwienia sprawy – stwierdził dyskutant. „Wydaje mi się, że w 

tej sytuacji ta sprawa już powinna być załatwiona, działka odkrzaczona i 

prawdopodobnie nie byłoby skarg, nie byłoby zażaleń. Bo trzeba wiedzieć, że to są 

dwa terminy i proszę się nie dawać wpuszczać w takie rzeczy, czym innym jest skarga, 

a czym innym jest zażalenie. Skarga powinna być dzisiaj rozpatrzona przez Radę 

Gminy bez wzywania do jakichkolwiek wyjaśnień czy sprecyzowań, czego tutaj 

Państwo oczekują, bo oni oczekują prostych rzeczy do wykonania, które mają 

podparcie w przepisach prawnych w tym zakresie i sprawa powinna być załatwiona. 

Jeżeli Państwo doprecyzowali kwestie do zażalenia to ja wskazuję Państwu, proszę 

teraz doprowadzić do rozpatrzenia skargi jak również do rozpatrzenia zażalenia. Bo to 

są dwa różne elementy” – powiedział radny Robert Róg. 

- Radny Piotr Skiba jest zbulwersowany tym, że Wojewoda kieruje skargę do Rady 

Gminy, a Rada co innego rozpatruje. „ Z drugiej strony to ja już się przekonałem do 

Pana radny N. bo on już trzy razy nas wykolegował i on nie działa w ten sposób, aby 

pomagał obywatelom, tylko w interesie czyimś działa” – stwierdził radny Skiba. 

Radny pojechał do Biura Prawnego do Rzeszowa, gdzie uzyskał opinie  prawną  

w przedmiotowej sprawie, z której treścią zapoznał zebranych. /Kserokopia stanowi 
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załącznik do protokołu/. Do działania Pani Wójt radny nie ma pretensji, co mogła to 

robiła, starała się załatwić sprawę prostymi drogami, żeby nie wydawać decyzji. 

Gdyby Pani Wójt wydała decyzję, to ktoś mógłby się od niej odwołać i wtedy 

wiedzielibyśmy prawdę.  

- Do opinii, jaką odczytał radny Skiba odniosła się Pani Marut. K.p.a. jest przepisem 

szczególnym i organ wyższego stopnia jest przewidziany do rozstrzygania tego, czy 

nastąpiła bezczynność, czy nie. „Wg mojej wiedzy to jest to Kolegium Odwoławcze i 

taka jest opinia naszego radny” – dodała. Następnie odczytała treść wniosku, od 

którego zaczęła się cała sprawa.” Czy tu jest chociaż jedno słowo na temat degradacji 

gruntów?” – zwracała uwagę zebranym. „Tu chodzi o ochronę Państwa interesów, ja 

to rozumiem, ale czy to jest postępowanie administracyjne, czy należało wydać 

decyzję dotyczącą degradacji gruntów.” 

- Zdaniem radnego Lucjana Bańki skoro ta osoba do tej pory nie podjęła żadnych 

działań, żeby zlikwidować zakrzaczenia, to trzeba przywołać ludzi do roboty. Radny 

pyta, po co jechały trzy osoby z Gminy do Przyłęka, skoro Państwo Rogowie mówią, 

że jest dużo zarośnięte lasu, a Komisja pisze, że jest trzy krzaczki. 

- Radny Stanisław Bryk odniósł się do stwierdzenia Pani Sekretarz, że właściwym 

organem do bezczynności jest Kolegium Odwoławcze. Radny odwołał się do ustawy 

samorządowej, która wymienia organy gminy. Organem gminy uchwałodawczym, 

stanowiącym jest Rada Gminy, a organem wykonawczym jest Wójt Gminy. Nawet  

z tej podległości wynika jasno, że Rada Gminy może rozpatrywać skargę na 

bezczynność. A jeżeli chodzi o przepychanki na temat komisja wiedziała, nie 

wiedziała nieraz słyszy się w tej gminie, że ustalono szerokość działki na podstawie 

geoportalu. Czy w tym przypadku nie można było zaglądnąć do geoportalu?, jest 

powszechnie dostępny i każdy może sobie zaglądnąć, ustalić granicę rolno – leśną 

działki. Zdaniem radnego przepychanki na temat komisji to jest oddzielna ocena. 

Problem polega na tym, czy Wójt Gminy chce wydać decyzję. „Jeżeli Pani Wójt wyda 

ta decyzję – a powinna moim zdaniem wydać ją bezzwłocznie skoro nie jest usunięte,    

to nie Rada Gminy ale osoba, która decyzji nie wykona będzie miała możliwość 

odwołania się od decyzji do Kolegium Odwoławczego. Sprawa tak została 

poprowadzona przez Pana radcę, żeby ją zamotać” – powiedział radny. „Żeby to 

trwało długo, żeby nie dać odpowiedzi, żeby chłopów, którzy skarżą się -  

sparterować. Ja uważam, że powinna być uchwała na bezczynność, decyzja powinna 

pójść, zrobić ten jeden wyjątek – zobaczymy, jak się sprawa potoczy. Wydaje mi się, 

że jak decyzję Pani Wójt wyda, to tamta strona zakrzaczenie usunie i będzie to jakiś 

przykład, który może później być podstawą do innych działań. Wydaje mi się, że to 

rozeszłoby się pewnym echem, nie chodzi o to, że tutaj Wójta w jakieś spory mieszać, 

ale chodzi o to, żeby jednak potraktować i jakoś docenić tych ludzi, którzy dzisiaj 

gospodarzą, ciężko pracują na roli i takich, którzy dbają o swoje działki budowlane. 

Jeżeli ktoś ma takie działki i na dodatek płaci podatek to chciałby po prostu mieć z 

tego korzyść i ma do tego prawo” – dodał na zakończenie. 

- Radny Zygmunt Kluk nawiązał do prawa własności. „Gdzie my zachowujemy prawo 

własności, jeżeli negujemy w czyjąś działkę, w czyjeś miejsce. Moje działki graniczą z 

lasem państwowym, czy ja mogę zmusić lasy państwowe, żeby wycięły las koło mojej 

działki? Jest tam zwierzyna, działka jest prawie nie do uprawy. Sprawa następna – 

jeżeli tak będziemy postępować, to jeden posieje pszenicę, drugi pszenżyto, to ten 
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który posiał pszenicę może wnieść skargę na siejącego pszenżyto, bo pszenżyto pyli 

pszenicę i ta traci wartość. Ja tego nie rozumiem, żeby było takie prawo i negować w 

czyjąś własność. Ktoś ma swoją działkę i np. mi  pasuje, żeby tam rosły drzewa bo mi 

są potrzebne. Trzeba rozumieć też drugiego. Zgodziłbym się, gdyby ktoś brał dopłaty, 

to powinna być działka wyczyszczona i użytkowana. Jeżeli dopłat nie bierze, opłaca 

podatek z gruntu, to pasuje mu to zakrzaczyć, bo kiedyś będzie miał z tego korzyści.  

A jakie jest zagrożenie z tej działki dla drugiej działki, że tam jakieś krzaki rosną? – 

dyskutował radny Kluk. 

- Radny Robert Róg odniósł się do wypowiedzi swego przedmówcy. ”Grunt rolny - 

jeśli jest sklasyfikowany jako rolny- ma być utrzymany w dobrej kulturze rolnej. 

Właściciel się tego domaga i tutaj nie ma dyskusji. Czym innym jest las – jeśli ci 

Państwo, którzy nie chcą wyczyścić gruntu i chcą mieć las, niech przeklasyfikują sobie 

grunt, posadzą las i Pan tutaj zainteresowany nie będzie miał problemu że jest tak, a 

nie inaczej. Problem jest w zakrzaczeniu, gdzie zakrzaczają się kolejne sąsiednie 

działki i jest to problem. Tutaj nie można mówić, że wchodzimy na czyjąś własność, 

bo to jest zupełnie odrębna sprawa uregulowana przepisami. Jeżeli są to działki 

budowlane, Pan tym bardziej może mieć interes prawny w tym co posiada. 

Radny Róg uważa, że uchwała którą, otrzymali radni jest nie na miejscu, jest 

niedoprecyzowana. Przy takich sprawach radca prawny powinien się podpisać, żeby 

była sprawa jasna. Są tutaj różne opinie, różne zdania, w przekonaniu radnego sprawa 

powinna być załatwiona, a nie jest załatwiona. Próba cedowania dalej tego w 

jakikolwiek sposób jest dalej odbijaniem piłeczki, nie wspominając o obrazie 

traktowania tutaj petentów zainteresowanych sprawą. Ja bym się nie czuł dobrze będąc 

tak traktowanym, jak ci Państwo przez cały ten proces postępowania, chociaż mam 

wątpliwości, czy postępowanie jakiekolwiek zostało wszczęte. Naprawdę – szanujmy 

się odrobinę, nie my jesteśmy od tego i nie ci Państwo są od tego, żeby ustalać 

przepisy prawne w jakim zakresie tę sprawę załatwić, tylko po to mamy organy do 

tego powołane, żeby tego typu sprawy załatwiały. Nie bójmy się załatwiać tych spraw, 

bo nie widzę powodu do tego, żeby czegokolwiek się bać, nawet wydając decyzję. 

Pani Wójt dobrze postąpiła wzywając, prosząc, ponaglając do usunięcia tych drzew. 

Ale jeśli nie działa na kogoś prośba jedna, druga, trzecia, to trzeba podjąć środki 

bardziej radykalne zmuszające do tego, żeby ta osoba doprowadziła do porządnego 

stanu rolnego ten grunt. Nie podejmujemy tematu setek hektarów zarośniętych, 

zakrzaczonych. Jest konkretny przypadek, Państwo mają w tym interes i tę sprawę 

trzeba załatwić” – zaznaczył radny Robert Róg. 

- Co by było, jeśli by Pani Wójt wydała decyzję, a właściciel nie odkrzaczył – pytał 

radny Józef Chmielowiec. 

- Pierwsze trzeba sobie zadać pytanie, czy mogę wydać decyzje – zareagowała Pani 

Wójt. Sprawy sąsiedzkie to jest sąd. Pani G. może w tym czasie wyprowadzić geodetę 

i przeklasyfikować grunt. Teraz były robione plany urządzania lasów i Pani G. zrobiła   

wniosek do zalesienia .Nie wiemy, czy zostanie tam uwzględnione. Robimy z tym, co 

do nas wpływa i co do nas należy. Pani Wójt zapewniła, iż robiła wszystko to, co się 

dało zrobić zgodnie z przepisami. Ale niestety – są przepisy – które nas zobowiązują  

do czegoś – podkreśliła Pani Wójt. 

- Zdaniem radnego Chmielowca najlepiej oddać to do Kolegium Odwoławczego,  

niech Kolegium zadecyduje, czy należało wydać decyzję, czy nie. 
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- Radny Robert Róg jest przekonany, że SKO nie będzie o tym rozstrzygać i nie 

wskaże, czy ma być wydana decyzja czy nie, bo nie jest kompetentne w tej kwestii. 

SKO nie wydaje decyzji. Kwestia, czy decyzję należy wydać czy nie to są od tego 

prawnicy, są interpretacje, trzeba to zweryfikować i radca prawny powinien to 

wiedzieć. Albo radca powinien przyjść i powiedzieć, nie podstaw prawnych do tego, 

żeby decyzję wydać bądź są podstawy prawne, żeby ją wydać , albo co skutkuje 

wydaniem bądź niewydaniem decyzji, żebyśmy wszyscy mieli tego świadomość, jak 

również ci państwo. Bo tym Państwu nie chodzi o decyzję, tylko o odkrzaczenie 

gruntu. A to, czy ktoś tam wystąpił o zalesienie, czy nie wystąpił to nie powinno nas 

interesować. Stan faktyczny na dzień dzisiejszy jest taki, jaki jest i taki w tej sprawie 

obowiązuje – zaznaczył radny.  

- Wobec wyczerpania listy dyskutantów, Sekretarz Gminy Pani Marut odczytała 

projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Pana Kazimierza R. na bezczynność 

Wójta Gminy Niwiska w sprawie odkrzaczenia działki rolniczej nr 138 położonej w 

Przyłęku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu celem 

rozpatrzenia. „Za” podjęciem uchwały głosowało 3 radnych, „przeciw” – 7, 

„wstrzymało się od głosowania” – 3 radnych. Uchwała została odrzucona. 

 

Na tym zakończono obrady XV Sesji Rady Gminy Niwiska. 
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