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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 25 marca 2014 roku. 

 

 

 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14. 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. Informacja AR i MR oraz WODR o działaniach w zakresie rolnictwa. 

6.Ocena sytuacji w rolnictwie. 

7. Zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych na terenie Gminy. 

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

Niwiska na 2014 rok. 

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Niwiska. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/282/2013 Rady Gminy 

w Niwiskach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2014 

roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku pożyczki na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu gminy 2014 roku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie 

gminy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

położonej w Leszczach w drodze bezprzetargowej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

położonej w Siedlance w drodze bezprzetargowej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej położonej w Trześni w drodze bezprzetargowej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za nieodpłatne nabycie na rzecz 

Gminy Niwiska nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu 

Państwa. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niwiska na 

2014 rok. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji w partnerstwie projektu 

„Budowa i modernizacja radiowej sieci łączności kierowania reagowaniem Starosty 

Kolbuszowskiego, zintegrowanej z systemem wczesnego ostrzegania i alarmowania 

ludności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego. 
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19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zweryfikowanej 

propozycji planu aglomeracji Niwiska. 

20. Rozpatrzenie pism Pana Kazimierza Róg z dnia 30.01.2014 r. i ewentualne 

podjęcie uchwały o powołaniu doraźnej komisji. 

21. Interpelacje i zapytania radnych. 

22. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 Ad pkt 1. Obradom przewodniczył Pan Wacław Pogoda – Przewodniczący Rady 

Gminy. Po otwarciu sesji i powitaniu radnych oraz zaproszonych gości stwierdził, iż  

w sesji uczestniczy 14 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych 

uchwał. 

 

 Ad pkt 2. Pani Wójt wnosi o wprowadzenie w pkt 17 podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXIII/144/2012 rady Gminy Niwiska z dnia 29 sierpnia 2012 

roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego 

Gminy Niwiska położonych w Siedlance. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

porządek obrad z uwzględnieniem zgłoszonego wniosku. 

 

Ad pkt 3. Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłaszali żadnych uwag. Za” 

przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od  

głosowania” – 0. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 

 

 

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

okresie międzysesyjnym od 28 stycznia 2014 r. do 25 marca 2014 r.  

1. Gmina Niwiska otrzymała decyzje komunalizacyjne od Wojewody Podkarpackiego 

na działki; nr 1868 o pow. 1,6485 ha (Niwiska las Potoki), nr 724 o pow. 0,27 ha 

Przyłęk k / Multany do drogi Resztówka i nr 114 o pow. 0,31 ha w Kosowach,( 

droga Kosowy Ługnica wzdłuż rzeki Złotki) 

2. 27 lutego odebrałam promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 

80 tys. zł, na drogę Kosowy Ługnica Toporów k/ Blicharza dz. nr ewid. 26 w km 

0+000 - 0+550, 

3. Występowałam z wnioskiem do Poczty Polskiej o wyjaśnienie kodów pocztowych 

w związku z likwidacją poczty w Przyłęku : odpowiedź - kod pocztowy jest 

przypisany na całe życie, nie może być zmieniony, nadany przez Regulamin 

świadczeń usług pocztowych , ogłoszony w Krajowym Rejestrze Urzędowym GUS, 
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na terenie Gminy Niwiska - całe miejscowości Kosowy i Przyłęk mają kod pocztowy 

36 -107 

4. 11.02 odbył się przetarg na modernizację drogi Hucina Górka ; najniższa oferta 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Mielec - 79 396,50 zł, najwyższa 

oferta PBDiM Żołynia - 96 738,27 zł, 

5. 11 marca odbył się przetarg nieograniczony na budowę szatni sportowej w 

Kosowach; startowało 10 oferentów, najniższa oferta MIWAX Przeds. -Handl.- 

Usługowe Tarnobrzeg - 210 283,48 zł, najwyższa - Zakład Rem. Bud. R. Olszowy - 

263 791,63 zł, 

6. 21.03 w ZDP w Kolbuszowej było otwarcie ofert na budowę odcinków chodników 

min. na terenie Gminy Niwiska , chodnik w Trześni 240 mb -84 096 zł, chodnik w 

Przyłęku - 318 mb - 177 262 zł, to najniższa oferta Rejonowego Związku Spółek 

Wodnych w Kolbuszowej, razem; 261 359 zł, najwyższa - 337 000 zł. 

7. Wystąpiłam do Nadleśniczego Nadleśnictwa Tuszyma w temacie dzierżawy części 

działki przy SP w Przyłęku, dzierżawa za przysłowiową złotówkę , na czas 

nieokreślony pod potrzeby dzieci i młodzieży , pod boisko sportowe do siatkówki a 

zimą lodowisko. 

8. Prowadzone są prace nad tworzeniem nowej „Strategii Rozwoju Gminy Niwiska na 

lata 2014 - 2020". Spłynęło ok. 100 ankiet, szkoda, że nie wszyscy podeszli 

odpowiedzialnie do przyszłości Gminy , do wypowiedzenia się poprzez ankietę, a 

wyniki ankiet w sprawach różnych na dzisiejszej sesji przedstawi Wykonawca 

zadania publicznego opracowujący strategię dla Gminy Niwiska, przedstawi 

zadania planowane do realizacji do dalszej weryfikacji, 

9. W dniu 25 lutego 2014r. został ogłoszony konkurs na kandydata na stanowisko 

dyrektora Szkoły Podstawowej w Trześni. W określonym terminie nie została 

złożona żadna oferta w konkursie, wystąpiłam obecnie o opinię do Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców, po ich otrzymaniu i uzyskaniu opinii od Kuratora 

Oświaty zamierzam powierzyć stanowisko dyrektora dzisiaj p.o. Panu Krzysztofowi 

Surowcowi na okres od 01 lipca 2014r. do 31 sierpnia 2018r. 

10.Odbyły się dwa zebrania wiejskie: 15 marca w Kosowach, 16 marca w Siedlance. 

Tematyka zebrania wiejskiego w Kosowach to przede wszystkim renumeracja 

miejscowości i budowa kanalizacji . W Siedlance podjęcie uchwały zebrania 

wiejskiego w sprawie wycinki drzew w lesie mienia komunalnego -30 szt. pod 

potrzeby wymiany podłogi na estradzie wolnostojącej i w świetlicy remizy . 

11.W ramach projektu CAF pn. „URZĘDY PRZYJAZNE I BEZ BARIER" 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu V Dobre rządzenie, 

Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 
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Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji 

samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 

został uruchomiony na stronie gminy - gminny portal mapowy, 

po uzyskaniu zgody Ministerstwa Cyfryzacji już jest wybrany wykonawca 

renumeracji dwóch miejscowości Hucina i Kosowy. Renumeracja polegać 

będzie na: 

      - założenie rejestru miejscowości, ulic i adresów miejscowości Hucina i Kosowy 

- opracowanie georeferencyjnej bazy adresowej 

- weryfikacja w terenie istniejącej numeracji adresowej, 

- wywiad terenowy, 

- weryfikacja bazy adresowej z bazą danych USC, 

- wykonanie operatu technicznego z założenia rejestru wraz z załącznikami. 

      - wykonanie przenumerowania wraz z zaprojektowaniem ulic dla 

      miejscowości Hucina i Kosowy, 

      uruchomiony Punkt Obsługi Klienta, 

12. Gmina Niwiska zakupiła kosiarkę bijakową na wysięgniku marki Hustler 

do koszenia rowów i skarp z możliwością zapięcia do ciągnika za cenę 13 tys. zł, 

13. Zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego Bogdanem Zdrojewskim, a Gminą Niwiska. Minister wyraża zgodę na 

utworzenie i prowadzenie przez Gminę z dniem 1 września 2014r. Szkoły Muzycznej I 

Stopnia, natomiast Gmina zobowiązuje się do prawidłowego wywiązywania się z 

zadań organu prowadzącego. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister. Od 

września 2014r. uczniowie naszej Gminy i spoza gminy uzdolnieni muzycznie, będą 

mogli kształcić się i rozwijać zdolności w Szkole Muzycznej I Stopnia w Niwiskach. 

Obecnie jestem na etapie poszukiwania osoby koordynatora - organizatora szkoły 

muzycznej. 

14. Dzięki pozyskaniu środków finansowych przez Gminę Niwiska z Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej w okresie od kwietnia do listopada 2014 r. na obiekcie 

MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Niwiskach - dwóch animatorów sportowych będzie 

prowadziło regularne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla wszystkich zainteresowanych 

aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Miesięczny wymiar zajęć animacyjnych to 160 

godzin. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z ogólnie dostępnym harmonogramem 

zajęć. 
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15. Projekt systemowy w zakresie przygotowania oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej 

jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i 

Kompetencji w Regionach, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w 

stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest obecnie po 

podpisaniu umowy, w projekcie uchwały budżetowej na dzisiejszej sesji. 

Gmina Niwiska uzyskała dofinansowanie w kwocie 174.532,50 zł. 

Środki finansowe pozyskało również Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom w 

Hucinie, które otrzymało 87.264,00 zł. 

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie odbyło się 14 marca 2014 roku. 

Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu obejmuje następujące zadania: 

1. Organizacja placu zabaw - zakup wyposażenia i montaż placu zabaw oraz 

wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu wraz z ogrodzeniem placu zabaw. 

2. Dostosowanie pomieszczeń - dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz 

modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż np. umywalek, misek 

ustępowych półek, podajników itp. 

3. Wyposażenie - m.in. zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, zakup i montaż 

wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, mebli, rolet okiennych, 

wyposażenie lub doposażenie kuchni oraz zakup wyposażenia wypoczynkowego. 
 

 

Ad pkt 5. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kolbuszowej Pan  

Marek Opaliński złożył informację o stanie rolnictwa w Powiecie Kolbuszowskim.  

Biuro Powiatowe w Kolbuszowej w roku 2013 przyjęło 4636 wniosków, w tym  

z Gminy Niwiska  - 528. Od poniedziałku zeszłego tygodnia rozpoczął się nabór 

wniosków na nowa kampanię, na chwilę obecną wpłynęło 163 wnioski. Do końca 

kampanii będzie praca w trybie dwuzmianowym (od 6
00

 do 22
00

) od poniedziałku do 

piątku. Stawki płatności bezpośrednich za 2013 rok to:  

- jednolita płatność obszarowa – 830,30 zł/ha; 

- uzupełniająca płatność podstawowa – do powierzchni innych roślin i do powierzchni 

gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin – 139,39 zł/ha; 

- płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę- 238,93 zł/ha; 

- płatność do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (specjalna 

płatność obszarowa) – 719,43 zł/ha;  

- płatność do krów – 602,60 zł/szt.;  

- płatność do owiec – 126,86 zł. 

Obecna kampania różni się w stosunku do poprzedniej tym, że nie będzie płatności 

uzupełniającej podstawowej i płatności uzupełniającej do powierzchni roślin 

przeznaczonych na pasze. Na terenie Powiatu Kolbuszowskiego zarejestrowanych jest 
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wg stanu na 1.02.2014 r. 5914 szt. bydła., z czego z terenu Gminy Niwiska – 479 szt. 

Stan pogłowia trzody chlewnej wynosi 4179 szt., z czego na terenie Gminy Niwiska – 

128 szt.  Kóz zarejestrowanych 57 szt., na terenie Gminy Niwiska – 17 szt. Owce 

ogółem 57, na terenie Gminy Niwiska – 0. Rolnik składając wniosek o przyznanie 

płatności obszarowych powinien mieć oznakowane zwierzęta, bydło poprzez kolczyk 

oraz posiadać paszport, kozy i owce zakolczykowane, trzoda chlewna kolczyk lub 

tatuaż. Na bieżąco powinna być prowadzona księga rejestracji zwierząt, oraz 

terminowo zgłaszane do Biura Powiatowego każde zdarzenie. Metodą losową rok 

rocznie przeprowadzane są kontrole na miejscu. Drugi rodzaj kontroli to kontrole 

metodą foto. Jeżeli w okresach poprzednich były nieprawidłowości, są prowadzone te 

kontrole. W zeszłym roku prowadzone one były na terenie Gmin Dzikowiec i 

Raniżów. Każdy rolnik po otrzymaniu protokołu z kontroli na miejscu ma prawo 

wniesienia uwag do protokołu. Jeżeli tego nie uczyni, akceptuje dany stan rzeczy.  

W chwili wydania decyzji może składać również odwołanie. 

- W dyskusji Pan Stanisław Warunek zadał pytanie, czy na terenie powiatu są punkty 

skupu jak też uboju kóz? Stwierdził że na terenie Gminy Niwiska kozy są, tylko nie 

rejestrowane. 

- Kierownik AGiMR nie ma wiedzy na ten temat, gdyż na terenie powiatu ilość kóz 

jest bardzo mała. 

- Pan Adam Chlebowski przekazał sygnały, jakie miał od rolników na terenie swojej 

wsi. Niektóre powierzchnie działek utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej zostały 

przez ARiMR obcięte z tego tytułu, że były zacienione. Czy rolnik ma egzekwować od 

sąsiada usunięcia przyczyny zacienienia, czy składać odwołanie? A może trzeba 

fotografować z innej strony? Dyskutant zadał pytanie, czy ewidencjonowane są konie 

na terenie Powiatu Kolbuszowskiego? 

- Odpowiedzi udzielił Pan Marek Opaliński. Statystykę koni prowadzi Powiatowy 

Lekarz Weterynarii. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie – mamy wyznaczoną 

powierzchnię „ p” czyli powierzchnię użytkowaną rolniczo. We wcześniejszych 

kampaniach pracownik Biura Powiatowego mógł weryfikować tą powierzchnię na 

podstawie załącznika graficznego, który z chwilą składania wniosku jest załącznikiem 

obowiązkowym. Rolnik deklaruje daną powierzchnię, przy czym od trzech lat ta 

powierzchnia „p” jest dla pracowników biura „święta”. Powierzchnia „p” jest 

weryfikowana przez wydzieloną komórkę Biura Powiatowego. Jeżeli chodzi o 

zacienienie – rolnik ma prawo kiedy składając wniosek na załączniku graficznym 

zaznacza obręb działki większy, nie zgadza się z powierzchnią p. Z boku obok mapki 

może to napisać, wówczas pracownicy Biura Powiatowego weryfikują te dane. Po 

przyjęciu wniosku i jego wprowadzeniu, przed kontrolą administracyjną są zgłaszane 

również rozbieżności, które rozpatruje pracownik na niekorzyść bądź na korzyść 

rolnika. Następnym etapem jest – przy wydaniu decyzji kwestionowanie tego, że ja się 

np. nie zgadzam z tą płatnością którą wyliczyła ARiMR. Wtedy bądź wnioskuję  

o ponowne rozpatrzenie sprawy, bądź idę dalej – proszę o skierowanie wniosku do 

kontroli na miejscu. 
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- Radny Bryk nawiązując do wystąpienia Kierownika Opalińskiego stwierdził, że 

generalnie produkcja rolna na terenie Powiatu Kolbuszowskiego dołuje. Cyfry 

wykazują tendencję spadkową. „Ja chciałem się zapytać, czy rolnicy w Powiecie 

Kolbuszowskim to są tacy głupi, nie potrafią liczyć, że to takie dobrodziejstwo im 

urzędnicy zafundowali, że dobrze płacą, dobrze refundują koszty produkcji, a rolnicy 

nie chcą pracować i są leniwi. Przeglądając strony internetowe znalazłem pański blog, 

na którym Pan sili się na podanie poziomu cen w latach 2005 – 2007 i 2010 – 2013. Ja 

widzę, że pańskie działanie zmierza ku temu, żeby wykazać, jak to koalicja rządząca 

dba o rolnika. Ja chcę Panu powiedzieć tak, jeżeli się podaje poziom cen skupu to 

jeszcze uczciwie by było dodać poziom cen środków  produkcji. Bo np. w 2004 roku 

cena oleju napędowego wyniosła 3,50zł/l, dzisiaj jest na poziomie 5,50 zł/l. Cena 

tylnej dętki do ciągnika rolniczego wynosiła 30 zł, dzisiaj trzeba zapłacić 90 zł. Więc 

gdyby Pan zderzył koszty produkcji i poziom cen, to wtedy pańska opinia na ten temat 

byłaby opinią obiektywną. A tak to sili się Pan, żeby podeprzeć troszkę rządzącą 

koalicję. W oczach rolników natomiast ta opinia jest niepełna”. 

- „Pan w tej chwili próbuje uprawiać politykę” – odparł Pan Opaliński. „ Jeżeli chodzi 

o moje wystąpienie, to przedstawiłem stricte pracę Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. To co piszę na swoim blogu to nie jest czas i miejsce, żeby 

debatować tutaj na temat, co piszę” – dodał Pan Opaliński. 

- Pan Zbigniew Ofiara zadał pytanie, jaki procent rolników w powiecie i gminie 

wykorzystuje dotacje? 

- Pan Opaliński nie dysponuje takimi danymi, ale można zauważyć, że  sukcesja 

nieużytków wzrasta. Część osób tylko raz kosi, żeby móc utrzymać grunty w dobrej 

kulturze rolnej i żeby pobierać dopłaty. Część osób całkiem rezygnuje z dopłat. 

Dodatkowo poinformował, iż do czerwca będą zakontraktowane wszystkie wnioski 

inwestycyjne, wypłata ma nastąpić do końca roku. Będzie też prowadzony przez 

Oddział Regionalny w m – cu czerwcu nabór na młodego rolnika. Będzie tam kwota w 

wysokości 100 tys. zł. Nie ma kontynuacji rent strukturalnych. 

Kierownik Zespołu Doradców w Kolbuszowej Pan Aleksander Szafran złożył 

informację z działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ośrodek 

powołany jest do prowadzenia działalności statutowej na rzecz gospodarstw rolnych 

obszarów wiejskich. Głównie działalność ośrodka skierowana jest na działalność 

informacyjną i doradczo – szkoleniową. Ośrodek prowadzi pomoc dla gospodarstw  

w ubieganiu się o środki finansowe w PROW na lata 2007 – 2013 oraz 2014 - 2020. 

Niektóre usługi doradcze są płatne zgodnie z cennikiem, z tytułu sporządzenia 

wniosków obszarowych czy wniosków z poszczególnych działań, rolnicy uiszczają 

opłaty. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego wypracowuje 30% środków. Na 

terenie powiatu wypracowana kwota wynosi ok. 85 tys. zł. Jeżeli chodzi o wnioski 

obszarowe, z terenu Gminy Niwiska 528 gospodarstw składa wnioski do Agencji. 

Gmina Niwiska nie jest towarowa - produkcyjna w trzodę czy mleko. Zajmuje V,VI 

miejsce w produkcji towarowej na terenie powiatu. To świadczy o licznie zwierząt, 

trzody i bydła. Wg wyliczeń ODR w 2012 roku koszt produkcji 1 l mleka był 1,30 zł 

w gospodarstwie modelowym (zależy od usprzętowienia, stopnia mechanizacji itd.). 
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Obecnie producenci mleka winni być zadowoleni z cen skupu mleka. Od roku 

2015/2016 ma być zlikwidowane kwotowanie produkcji mleka. Nie wiadomo, jak 

uwolnienie kwot mlecznych wpłynie na rynek mleka. W produkcji trzody chlewnej 

Gmina Niwiska jest na ostatnim miejscu w powiecie. Choroba stwierdzona u dzików 

spowodowała embargo na eksport żywca wieprzowego. To zadecydowało o spadku 

ceny skupu żywca, na dzień dzisiejszy wynosi 4,60 zł/kg. Koszt produkcji liczony  

w 2012 r. wyniósł 6,60 zł/kg. Dyskutant podkreślił, iż dobrze że są dopłaty unijne. 

Składka Polski do budżetu unijnego w 2014 roku będzie wynosiła prawie 18 mld zł, 

natomiast ogólna suma przekazana w 2014 roku Polsce będzie w granicach 80 mld zł. 

Tam gdzie idą pieniądze, muszą być kontrole. Są nieuczciwi rolnicy, którzy deklarują 

uprawy, a w rzeczywistości ich nie ma. Bardzo nieciekawą tendencją na gminie jest 

brak wapnowania gleb, w 2013 roku rolnicy wysiali tylko 150 ton wapna. 

Zakwaszenie gleb jest 4,2 – 4,3, żadne zboże a zwłaszcza jęczmień nie będzie rósł na 

takiej glebie, wymagane jest w granicach 6. Po wykonanej analizie gleb przez Stację 

Chemiczną – Rolniczą rolnik winien glebę wapnować. Jak zlikwidowano w 2004 roku 

po wejściu Polski do Unii Europejskiej dotację do wapna, to wapno stanęło zupełnie. 

Wcześniej setki ton wapna szło na gminy. Obecnie jemy żywność z tych gleb 

kwaśnych, produkt finalny nie jest najwyższej jakości, ponieważ w kwaśnej glebie 

życie biologiczne zamiera. Nie ma też nawożenia organicznego, brak nawozów 

zielonych w postaci poplonów ścierniskowych czy ozimych, żadne nawożenie 

mineralne nie pomoże na glebach słabych. Drugim elementem mającym wpływ na 

wielkość plonów jest wymiana materiału siewnego. Z terenu powiatu 28 wniosków 

było do Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie o dopłatę do materiału siewnego. Te 

czynniki są niepokojąco niskie. W przyszłości w PROW na lata 2014 – 2020 będzie 

dwadzieścia działań. W połowie tego roku jest nabór na młodego rolnika wg starych 

zasad, przy czym kwota jest podniesiona na 100 tys. zł. W aspekcie planów 

przyszłościowych będzie nowy system wsparcia dla ONW, który zacznie 

obowiązywać od 2018 roku. Będą wyznaczone nowe obszary, mówi się  

o ograniczeniu tych powierzchni na szczeblu kraju, województw, powiatów i gmin. 

System płatności do powierzchni produkcji rolnej będzie utrzymany do 2020 roku.  

W PROW 2014-2020  ma być też restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, która 

będzie ograniczona warunkami dostępu. Głównym kryterium dostępu będzie 

gospodarstwo wielkości o standardowej produkcji. Do tej pory mówiło się o wielkości 

ekonomicznej esu, do modernizacji było 20 tys. zł. W nowym PROW do modernizacji 

próg jest podniesiony, rolnik musi mieć ponad 60 tys. zł. sprzedaży standardowej 

produkcji. Skończy się więc modernizacja dla małych gospodarstw. To jest symptom 

bardzo niepokojący dla naszych gospodarstw z powiatu. Standardowa produkcja 

zastąpi żywotność ekonomiczną liczoną do tej pory w esu. Standardowa produkcja 

będzie wyliczana przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i będzie to wielkość sprzedaży 

produkcji z gospodarstwa z okresu pięciu lat. W ramach restrukturyzacji małych 

gospodarstw będą mogli skorzystać wyłącznie rolnicy ubezpieczeni w KRUS jako 

rolnik w pełnym zakresie i z mocy ustawy, którzy nie prowadzą jednocześnie innej 

działalności gospodarczej pozarolniczej. Próg standardowej produkcji będzie przyjęty 
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od 8 tys. zł. do 60 tys. zł. Pomoc to premia w wysokości 60 tys. zł., wypłacana będzie 

w dwóch ratach, I rata – 80% kwoty przed realizacją zaplanowanej inwestycji, czyli 

zawartej w biznes planie, II rata – 20 % po realizacji założeń biznes planu, jednak nie 

wcześniej niż po 18 m – cach od wypłaty I raty. Rolnik będzie zobowiązany do 

realizacji biznes planu, wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co 

najmniej 60 tys. zł. Wszystkie gospodarstwa, które będą spełniały progi dostępności 

do tego działania, muszą się mocno zastanowić, czy spełnią później to zobowiązanie. 

Bardzo rygorystyczne zobowiązanie – 60 tys. standardowej wielkości produkcji i 

utrzymanie jej przez 5 lat od dnia wypłaty II raty. Dla gospodarstw będzie to kwestia 

bardzo ważnego zastanowienia się, czy pójść po tą premię, czy zrezygnować. Jeśli 

gospodarstwo skorzysta z tego działania, to wyklucza się z dostępu do tego działania 

wszystkie gospodarstwa które korzystały z ułatwienia startu młodym rolnikom, 

modernizacji gospodarstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.  

- W temacie złożonej informacji radni nie zabierali głosu. Przystąpiono do kolejnego 

punktu porządku obrad.  

  

Ad pkt 7. Zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych na terenie Gminy. 

Głos zabrał Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Niwiskach Pan 

Krzysztof Szadkowski, który poruszył problemy związane z działalnością podległej 

jednostki. Ośrodek Zdrowia pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 8
00

 do 15
30

,  

w środę do 18
00

. Kierownik Szadkowski przyjmuje również we wtorki i czwartki  

w Przychodni nr 2 na ul. Tyszkiewiczów od godz. 16
00

 do 18
00

, gdzie pacjenci 

z tutejszego terenu mogą być przyjęci. W każda środę od godz. 14
00

 do godz. 16
00

 

przyjmuje pediatra Pani Samojedny, co oczywiście nie wystarcza. Kierownik 

podkreślił, iż w ośrodku są braki kadrowe również odnośnie personelu 

pielęgniarskiego. Są dwie pielęgniarki a właściwie tylko jedna -  Pani Kamińska, która 

przejęła obowiązki pielęgniarki środowiskowej. Pielęgniarka środowiskowa powinna 

pracować w terenie, ale u nas jest to niemożliwe, ponieważ bardzo duży nawał pracy 

w Ośrodku to uniemożliwia. Z uwagi na problem kadrowy, co chwilę na zastępstwo 

oddelegowują pielęgniarkę do pracy w naszym Ośrodku, ale są to dziewczyny różne, 

które pracują gdzie indziej, a są oddelegowane np. na 3 miesiące. Już Kierownik czeka 

2,5 roku na uregulowanie tej sytuacji, ponieważ jest to na granicy wytrzymałości. 

pielęgniarka środowiskowa ma prace w terenie, musi robić zastrzyki, opatrunki, 

odwiedzać chorych. Teraz obiecano, że ta Pani, która przyszła ma pozostać w naszym 

Ośrodku na stałe. W tej chwili specyfika pracy się zmienia, przybywa głównie pracy 

biurowej, wprowadzono systemy informatyczne, każdy przychodzący pacjent w 

rejestracji jest wprowadzany przez komputer do ogólnej sieci. To jest przesyłane na 

komputer do lekarza, który-  po wypełnieniu przekazuje tą dokumentację do ZOZ-u i 

do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ktoś nie przewidział na to czasu i zwiększenia 

personelu. W przyszłości będzie zlikwidowana dokumentacja papierowa i wszystko 

trzeba będzie wpisywać do komputera, a to zawiera bardzo dużo czasu. Zdaniem 

Kierownika Szadkowskiego powinna być sekretarka medyczna, która powinna 

wykonywać te czynności, a lekarz winien zająć się przyjmowaniem pacjentów. Pracy 
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jest tak dużo, że pracownicy Ośrodka nie wyrabiają się w godzinach pracy i pracują po 

godzinach. Podobnie jest u pielęgniarek, co miesiąc są nowe sprawozdania, które 

wymagają bardzo duże ilości czasu, a przecież pielęgniarka ma służyć pacjentowi.  

W naszym Ośrodku jest taka organizacja pracy, że pacjenci rejestrowani są na 

odpowiednia godzinę, żeby szanować czas pacjenta i czas personelu medycznego. 

Kierownik GOZ zaznaczył, iż powinno być co najmniej dwie pielęgniarki, pod opieką 

Ośrodka jest prawie 2 600 osób, co pozwoliłoby utrzymać jeszcze jedną pielęgniarkę. 

Z tego co wiadomym jest Panu Kierownikowi – trudno będzie o zwiększenie obsady, 

choć inne ośrodki zdrowia mają obsadę większą, np. Raniżów, gdzie jest zapisane 

tylko 1500 osób zatrudnia pielęgniarkę, pielęgniarkę środowiskową na ¾ etatu, a 

obecnie zatrudnia dodatkowo pielęgniarkę, która ma być ½ etatu w Lipnicy, ½ etatu w 

Raniżowie. W naszym Ośrodku sensownym byłoby zwiększenie zatrudnienia, mimo 

interwencji ze strony Kierownika – z racji ekonomicznych nie odnosi to skutków.  

W ośrodku zatrudniona jest Pani sprzątaczka na pełnym etacie ponieważ powiększył 

się obszar do sprzątania o pomieszczenia zajęte na rehabilitacje. Zatrudniony jest także 

pracownik gospodarczy, który utrzymuje porządek na zewnątrz obiektu. W Ośrodku 

Rehabilitacyjnym zatrudnionych jest dwóch fizjoterapeutów, rehabilitacja jest czynna 

na dwie zmiany, od 8
00

 do 18
00

 . W Niwiskach mamy kontrakt - jeżeli chodzi  

o rehabilitację - na kwotę około 80 tys. zł., wykonanie jest prawie na 168 tys. zł., czyli 

dwukrotnie przekroczone (strata 87 638,00 zł.). Zapotrzebowanie na rehabilitację jest 

bardzo duże, a Narodowy Fundusz nie płaci nadwykonań. Na zwiększenie kontraktów 

się nie zanosi. Podobna sytuacja z usługami jest w szpitalu, dla przykładu w 

prywatnym gabinecie usg kosztuje 60 – 80 zł., szpital ma wycenione na 10 zł., jak 

przy takiej wycenie ma się to wszystko bilansować?, po prostu jest za mało pieniędzy 

w systemie i nie pozwoli to na normalną pracę, dlatego pracuje się ponad miarę, 

przyjmuje się więcej pacjentów. Lekarz rodzinny powinien mieć zapisanych 1500 

pacjentów, żeby normalnie pracować, u nas jest prawie dwa razy tyle, co wiąże się na 

pewno z większym nakładem pracy. Poza tym Pan Szadkowski jest obciążony 

dyżurami w Ambulatorium Całodobowej Opieki Zdrowotnej, które czynne jest 

codziennie od godz. 18
00

 do 8
00

 rano, a w soboty i niedziele dyżury są 24 – godzinne. 

Kierownikowi wiadomym jest, że Pan Dyrektor zaczął załatwiać sprawy remontu 

naszego ośrodka. Będą się przymierzać do wymiany okien na górze, ocieplenia 

budynku jak również będą przebudowane schody, które są bardzo niebezpieczne. 

Inwestycja ta ma  być wykonana w tym roku. 

Został wykonany parking koło szpitala, w poradni specjalistycznej na ul. Obrońców 

Pokoju wykonywane są pomieszczenia wc dla potrzeb pacjentów niepełnosprawnych. 

Na ukończeniu jest remont Intensywnego Oddziału Opieki Medycznej, planowane jest 

zrobienie małej rezerwowej sali operacyjnej i pododdziału urologii, co bardzo 

korzystne będzie dla pacjentów. Będzie remontowana izba przyjęć oraz blok 

operacyjny. Pan Szadkowski wskazał na problemy kadrowe, ciężko pozyskać jest 

lekarzy. Dzięki polityce poprzednich rządów, kiedy jeszcze za czasów 

komunistycznych tak traktowali personel medyczny, zarówno lekarzy jak i 

pielęgniarki, że większość lekarzy wyjechała za granicę. W tej chwili jesteśmy krajem 
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na ostatnim miejscu w Europie, gdzie mamy najmniejszą liczbę lekarzy na 1 tys. 

mieszkańców. 

W dyskusji kolejno zabrali głos: 

- Radny Piotr Skiba zaznaczył, iż od kilkunastu lat walczyliśmy o remont Ośrodka 

Zdrowia. Zdaniem radnego na sesji powinien być Pan Dyrektor Strzelczyk. Pan Skiba 

zwrócił się do Przewodniczącego Rady o wystąpienie z pismem do Starosty 

Kolbuszowskiego o usprawiedliwienie Pana Dyrektora, bo on nas wyraźnie 

lekceważy. Dyskutant wcale w to nie wierzy, że Dyrektor nie ma możliwości 

zatrudnienia jeszcze jednej pielęgniarki. Druga pielęgniarka jest bezwzględnie 

potrzebna, nierealne jest zrealizowanie ciążących obowiązków przez jednego 

człowieka. „Gdyby Pan Dyrektor choć trochę miał chęci i chciał to zrobić, to by to 

zrobił” – podkreślił radny. „Uważam, że to jest zła wola naszego Dyrektora w 

stosunku do Niwisk, bo to cośmy zrobili to jest zrobione, poza tym Pan Strzelczyk do 

tego się nie przykładał, lekceważył nas” – dodał radny. W dalszej dyskusji wymienił 

Siedlankę, gdzie ośrodek jest czynny do godz. 18
00

, jest kilku lekarzy oraz 

pielęgniarek. Dlatego Dyrektor winien wytłumaczyć się, dlaczego nie chce 

uczestniczyć w obradach sesji, jest to lekceważenie Rady. Winien tu być, wysłuchać 

Kierownika GOZ, radnych oraz poinformować, kiedy będzie realizował nasze 

wnioski. 

- Z obserwacji radnego Bryka jeżeli chodzi o działalność personelu medycznego – 

zarówno lekarza jak i personelu pomocniczego, to jest działalność, która  zasługuje na 

uznanie. Nie ma kolejek, można się dostać do lekarza jeżeli się odpowiednio wcześniej 

zadzwoni. Ale prawdą jest to, ze obsada personelu jest niska. Brak było 

zdecydowanego działania ze strony dyrektora, który w momencie, gdy puścił za 

granicę pracownicę, powinien zatrudnić inną na jej miejsce. Wszyscy wiedzą, że w 

systemie pieniędzy jest mało, ale trzeba docenić fakt, że generalnie szpital jest nie 

zadłużony, że mieszkaniec ma gdzie pójść, trwają tam pewne modernizacje, szpital się 

rozwija i rozbudowuje. Udało się w Niwiskach założyć gaz, uruchomić – przy pomocy 

samorządu gminnego – rehabilitację. Trzeba walczyć o więcej, to wołanie musi być ze 

strony Rady Gminy, Wójta, radnych powiatowych. 

 

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

Gminy Niwiska na 2014 rok. 

- Projekt uchwały zreferowała Wójt Gminy Pani Elżbieta Wróbel. Zwiększa się 

planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 357 482,50 zł., z tego 

dochody bieżące o kwotę 155 574,50 zł., dochody majątkowe o kwotę 201 910,00 zł.  

Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 96 489,00 zł. 

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 92 111,00 zł., 

są to wydatki bieżące. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok 

o kwotę 784 085,50 zł., z tego wydatki bieżące o kwotę 407 449,50 zł., wydatki 

majątkowe o kwotę 376 636,00 zł. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2014 rok do 

wysokości 740 089,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i 

pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę16 700,00 zł. 
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Pani Wójt Gminy szczegółowo omówiła proponowane zwiększenia i zmniejszenia 

dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i 

paragrafach klasyfikacji budżetowej (projekt uchwały – w załączeniu). 

- Radny Wacław Pogoda ma pytanie – w zeszłym roku przekazywaliśmy 6 tys. zł. na 

ogrodzenie dla Klubu w Przyłęku. Pani Wójt później wzięła tą kwotę na zakup 

styropianu. Czy w jakiś sposób Pani Wójt te pieniążki zwróci? 

- Na dzień dzisiejszy w projekcie uchwały nie ma – odpowiedziała Pani Wójt. Na razie 

nikt nie wnioskował o tą kwotę. 

- Radny Pogoda wystąpił z takim wnioskiem. 

- Sołtys wsi Hucina Pan Chlebowski zadał pytanie związane z wykonaniem mini 

trybun w Hucinie. Jest już po przetargu na wykonanie tego zadania, w tej chwili 

doszło do przetargu na budowę szatni w Kosowach. Jak się mają te sprawy jedna  

z drugą bo wiemy, że był to jeden wniosek do Ministerstwa. Wieś Hucina dość 

znaczne środki wyasygnowała na tę inwestycję z funduszy sołeckich, co dzieje się z 

tymi pieniędzmi? Sprawa druga – na drogę Hucina Górka zaplanowane było  

100 tys. zł., po przetargu – niecałe 70 tys. zł. 

- Odpowiedzi udzieliła Wójt Gminy Pani Wróbel. Temat dwóch inwestycji – budowa 

trybun sportowych na stadionie w Hucinie i szatni sportowej w Kosowach jest w 

odnowie wsi Województwa Podkarpackiego, mamy podpisaną umowę i jest to 

inwestycja trzyletnia (lata 2013, 2014, 2015). Jest wybrany wykonawca na budowę 

trybun jak też wykonawca na budowę szatni sportowej, zostaną zawarte umowy i jest 

czas realizacji do czerwca 2015 roku. 

Sprawa drogi – mieliśmy 100 tys. zł., w przetargu poszła za  79 396,50 zł., natomiast 

ściągamy tylko 4 tys. zł. (to co jest niezbędne). Na drodze trzeba będzie jeszcze 

obłożyć pobocza, dlatego środki nie mogą być ściągnięte dopóki nie zamknie się 

tematu realizacji inwestycji- QW uzupełnieniu Skarbnik Gminy dodała, że  

12 600,00 zł. z funduszy sołeckich nie przepadły, są to wydatki niewygasające. 

- Inny pytań nie było, przystąpiono do głosowania. „Za” podjęciem uchwały 

głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosowania” – 1 radny. Rada 

Gminy podjęła uchwałę Nr XLI/290/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do 

Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2014 rok. 

 

Ad pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Niwiska. 

- Referuje Skarbnik Gminy Pani Jolanta Łagowska. Skoro wprowadziliśmy zmiany do 

budżetu i wprowadziliśmy wolne środki zostające na rachunku bankowym z 

rozliczenia kredytów z poprzednich lat, zaistniała potrzeba zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej. Równocześnie został zwiększony deficyt, wszystkie zmiany 

wprowadzone od początku roku  mają odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie. 

Zostały zwiększone dochody, wydatki oraz deficyt. Poza tym prognoza jest bardziej 

rozbudowana, dodatkowo zostały wprowadzone takie punkty jak programy 

realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, gdzie rozbija się na środki budżetu 
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państwa, środki Unii Europejskiej, ponadto inwestycje nowe, inwestycje 

kontynuowane, wynagrodzenia i pochodne oraz inne czynniki powodujące zmiany. 

- Radni – nie wnosząc uwag przystąpili do głosowania, „za” podjęciem uchwały 

głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymała się od głosowania” – 1 osoba. 

Uchwała nr XLI/291/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Niwiska została podjęta. 

 

Ad pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/282/2013 

Rady Gminy w Niwiskach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia 

kredytu w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Ad pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku pożyczki na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 2014 roku. 

- Wyjaśnień udzieliła Pani Jolanta Łagowska. Wprowadzając wolne środki do budżetu 

gminy automatycznie zmniejszyliśmy o 16 700,00 zł kwotę planowanych do 

zaciągnięcia kredytów i pożyczek na 2013 rok. W budżecie tegorocznym realizujemy 

inwestycję związaną z budową kanalizacji, postanowiliśmy złożyć wniosek w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 

zaciągnięcie pożyczki w wysokości 292 410,00 zł. W w/w funduszu są mniej 

oprocentowane pożyczki. 

- Rada Gminy – nie wnosząc uwag – podjęła uchwałę Nr XLI/292/2014 w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXXVIII/282/2013 rady Gminy w Niwiskach z dnia  

30 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2014 roku na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.(„Za” podjęciem 

uchwały głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosowania” 1 

radny).  

Z kolei przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki w 2014 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w wysokości 292 410,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w 

wysokości 292 410,00 zł. związanego z realizacją zadania p.n. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej Przyłęk – Kosowy II etap wraz z aktualizacją dokumentacji i nadzorem 

budowlanym. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, (brak radnego Bryka) „za” 

podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XLI/293/2014.  

 

Ad pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w budżecie gminy. 

- Projekt uchwały omówiła Wójt Gminy Pani Wróbel. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 

roku zmienia zasady tworzenia funduszu sołeckiego. Rada Gminy rozstrzyga o 

wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz podejmując 

uchwałę, w której wyraża albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. 

Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego ma zastosowanie 

do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta.  
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O wysokości środków decyduje Wójt Gminy. Podwyższył się procent zwrotu 

wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, który zależy od dochodów na 

mieszkańca gminy i może być 40%, 30% lub 20% wykonanych wydatków. W trakcie 

roku budżetowego może być zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego na inne 

zadanie. 

- Po odczytaniu treści uchwały poddano ją pod głosowanie. „Za” głosowało 14 

radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosowania”-0. Radni jednogłośnie 

podjęli Uchwałę Nr XLI/294/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w budżecie gminy. 

 

Ad pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej położonej w Leszczach w drodze bezprzetargowej. 

- Projekt uchwały zreferowała Pani Wójt. Jest to teren przyległy do boiska szkolnego 

w Leszczach jako działka nr 56/9  mienia komunalnego. Podjęto próbę ustalenia przez 

sąd dojazdu koniecznego do tych działek, na pierwszej rozprawie sędzia zażyczył 

sobie 3 tys. zł. na biegłego, który pojedzie w teren oraz zapowiedział kolejne 2 tys. zł. 

na biegłego gospodarczego. Ponieważ Pan Pas sąsiad przyległej działki zaproponował 

taką zamianę, aby poprostować granicę działki tym bardziej, że granica boiska 

sportowego szła przez jego stodołę, Wójt Gminy podjęła się tematu pod warunkiem, 

że przy tej zamianie chcemy dojazd od drogi publicznej asfaltowej. Państwo Pas 

wyrazili zgodę, że poniosą koszty podziału i sporządzeni aktu notarialnego (koszty 

związane z zamianą). Stąd projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości położonej w Leszczach. Będzie tutaj – na podstawie protokołu 

uzgodnień – zbycie polegające na zamianie. W projekcie uchwały jest mowa o zbyciu 

nieruchomości w drodze bezprzetargowej ponieważ jest tam wąziutki szpic 

użytkowany rolniczo  przez właściciela działki nr 56/7. 

- Do projektu uchwały nie było żadnych pytań, „za” podjęciem głosowało 14 radnych, 

„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosowania” – 0. Uchwała Nr XLI/295/2014  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w 

Leszczach w drodze bezprzetargowej została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej położonej w Siedlance w drodze bezprzetargowej. 

- Są to działki wymienione w projekcie uchwały o nr. ewid. 275/2, 275/3,275/4 w 

Siedlance na końcu drogi za szkołą, gdzie jest wybudowana przepompownia. Dzisiaj 

droga asfaltowa ma przebieg w innym miejscu, niż na starych mapach, przy sprzedaży 

małych działek właścicielom nieruchomości przyległych regulujemy w mapach 

rzeczywisty przebieg drogi – informuje Pani Elżbieta Wróbel. 

- Do powyższej uchwały również nie było uwag, po odczytaniu poddano ją pod 

głosowanie. „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, 

„wstrzymało się od głosowania” – 0. Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę  

Nr XLI/296/2014 w sprawie wyrażenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

położonej w Siedlance w drodze bezprzetargowej. 
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Ad pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej położonej w Trześni w drodze bezprzetargowej. 

- Projekt uchwały omówiła Pani Wójt. Przedstawiła lokalizację działek mienia 

komunalnego przeznaczonych do sprzedaży, po prawej stronie za szkołą. Posesje te są 

przygrodzone, poprzez podjęcie uchwały przystąpimy do uregulowania własności. 

- Radni – nie wnosząc uwag – jednogłośnie podjęli Uchwałę nr XLI/297/2014 w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Trześni 

w drodze bezprzetargowej (głosowało 13 radnych, brak radnego Skiby). 

 

Ad pkt 16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

na rzecz Gminy Niwiska nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej 

własność Skarbu Państwa. 

- Referuje Wójt Gminy Pani Wróbel. Dotyczy nieruchomości po byłym posterunku 

policji w Niwiskach wielkości 0,21 ha, na dzień dzisiejszy został przez Komendę 

Wojewódzką Policji wygaszony trwały zarząd. Ponieważ jest tam najemca, starostwa 

jako przedstawiciel Skarbu Państwa ma tą nieruchomość na swoim stanie. Starosta 

zwrócił się do Gminy Niwiska z zapytaniem, czy Gmina zainteresowana jest nabyciem 

przedmiotowej nieruchomości. Ponieważ na nabycie nieruchomości wartości większej 

niż 20 tys. zł. zgodę musi wyrazić rada Gminy,  Wójt Gminy stawia wniosek  

o podjęcie uchwały o nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Niwiska w/w 

nieruchomości. Zaznaczyła, iż chciałaby to przejąć nie jako darowizna celowa, ale 

jako nabycie na podstawie art.902 Kodeksu Cywilnego – nieodpłatne przekazanie. 

 Jeśli Rada Gminy podejmie uchwałę o utworzeniu szkoły muzycznej, obiekt ten 

zostanie wykorzystany. 

- Radny Bryk stoi na stanowisku, aby tę darowiznę przejąć. Zwrócił uwagę na inny 

fakt – odzywają się tego typu głosy, że właściciele- spadkobiercy podejmują działania 

w celu odzyskania nieruchomości. Dlatego – zdaniem radnego budynek należy 

przejąć, ale czy remontować pod potrzeby szkoły, czy nie to sprawa w przekonaniu 

radnego dyskusyjna. Dlatego później trzeba się zastanowić, czy inwestować w ten 

budynek, czy go sprzedać.  

- Pani Wójt odpowiedziała, iż w Niwiskach odzyskanie nie grozi gdyż nie ma 

spadkobierców w tej linii, w której by mogli odzyskać. Natomiast jeżeli chodzi o 

inwestowanie w ten obiekt, to Gminy Niwiska na to nie stać, natomiast jeżeli się tam 

znajdą pomieszczenia szkoły muzycznej, to szkoła ta w swoim budżecie je 

odrestauruje, wyciszy i będzie w przyszłości funkcjonować. 

- Po odczytaniu treści uchwały przystąpiono do głosowania. „Za” podjęciem uchwały 

głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od glosowania” – 0. Uchwała 

Nr XLI/298/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy 

Niwiska nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa 

została podjęta jednogłośnie. 
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Ad pkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/144/2012 Rady 

Gminy Niwiska z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Niwiska położonych w 

Siedlance. 

- Potrzebę podjęcia uchwały uzasadniła Pani Elżbieta Wróbel. Sprawa dotyczy działek 

na osiedlu w Siedlance, gdzie w ubiegłym roku robiono porządek, aby to co zostało 

przygrodzone przez ludzi zostało przez nich kupione. Nie doszło do zawarcia aktu 

notarialnego na odcinek od Pana Komanieckiego R. w stronę stadionu, bo 

kwestionował granice. Zimą odbyło się tam spotkanie dwóch geodetów (Drewnicki i 

Janus, którzy sporządzali operaty podziałowe, nałożyli te dwa operaty i troszeczkę te 

granice się przesunęły. Dlatego weryfikujemy żeby uregulować stan mienia 

komunalnego na osiedlu w Siedlance. 

- Sołtys wsi Siedlanka pani Rutkowska nie ma informacji w tym temacie i jak 

powiedziała „nie wie o co chodzi”. Uważa, że sołtys powinien dostać te same 

materiały, co radny - jeśli sprawa dotyczy jego wsi. 

- Żaden przepis nie stanowi, że sołtys ma dostawać te same dokumenty, co radny – 

wyjaśnił Przewodniczący Rady. Przy dobrej woli Pani sołtys mogła dopytać w sprawie  

czy to radnych, czy w Urzędzie Gminy. 

- Po odczytaniu projektu uchwały radni przystąpili do głosowania. „Za” podjęciem 

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

Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/299/2014 w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXIII/144/2012 rady Gminy Niwiska z dnia 29 sierpnia 2012 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego 

Gminy Niwiska położonych w Siedlance. 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do godz. 12
15

, po czym wznowiono obrady. 

 

Ad pkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Niwiska na 2014 rok. 

- Głos zabrała Pani Agnieszka Zygmunt która poinformowała, iż obowiązek 

uchwalania programu wynika z ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o ochronie zwierząt. 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i 

kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

- Radni uznali, iż nie ma potrzeby szczegółowego omawiania programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi, ponieważ zapoznali się z tymi materiałami i nie wnoszą 

uwag. 

- Wobec powyższego Pani Zygmunt odczytała treść uchwały, po czym poddano ją pod   

głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XLI/300/2014 w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niwiska na 2014 rok.  

 

Ad pkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji w partnerstwie 

projektu „Budowa i modernizacja radiowej sieci łączności kierowania 
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reagowaniem Starosty Kolbuszowskiego, zintegrowanej z systemem wczesnego 

ostrzegania i alarmowania ludności” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

- Referuje Pani Elżbieta Wróbel. W ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i 

zapobieganie zagrożeniom; Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zrodził się 

pomysł na czterech powiatach: Kolbuszowskim, Mieleckim, Tarnobrzeskim i 

Dębickim żeby złożyć wspólny wniosek w temacie budowy i modernizacji radiowej 

sieci łączności kierowania, reagowania i ostrzegania ludności. Taki projekt na teren 

Powiatu Kolbuszowskiego został przygotowany przez Państwową Straż Pożarną w 

Kolbuszowej, Gminnych Komendantów oraz Zarządzanie Kryzysowe Starosty 

Kolbuszowskiego. Wstępnie w ramach projektu miała być modernizacja systemu 

alarmowania i ostrzegania ludności dla pięciu naszych jednostek OSP, tj. Niwiska, 

Siedlanka, Leszcze, Przyłęk i Zapole. Na dzień dzisiejszy wniesiono autopoprawkę, z 

Gminy Niwiska będą to modernizacje lub nowymi syreny we wszystkich jednostkach 

OSP. Ponadto dwie centrale dyspozytorskie w PSP Kolbuszowa i Zarządzaniu 

Kryzysowym u Starosty Kolbuszowskiego. Projekt dla Gminy Niwiska zamknie się 

kwotą 298 847,00 zł., wartość wkładu własnego Gminy Niwiska na rok 2015 stanowi 

15% ogółu i wynosi 44 827,00 zł.  

- Do powyższego pytań nie było, po odczytaniu projektu uchwały jednogłośnie 

podjęto Uchwałę nr XLI/301/2014 w sprawie wyrażenia woli realizacji w 

partnerstwie projektu „Budowa i modernizacja radiowej sieci łączności 

kierowania reagowaniem Starosty Kolbuszowskiego, zintegrowanej z systemem 

wczesnego  ostrzegania i alarmowania ludności w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.  

 

Ad pkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej weryfikacji 

planu aglomeracji Niwiska. 

- Referuje Sekretarz Gminy Pani Marut. Aglomeracja Niwiska została utworzona w 

2006 roku i planowała budowę kanalizacji we wszystkich miejscowościach z 

wyłączeniem wsi Leszcze. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

gdzie co roku analizuje się szczegółowo postęp w budowie sieci kanalizacyjnej 

zakładał, że do końca 2015 roku zakładana sieć kanalizacji powstanie. Już wiadomym 

jest, że tej kanalizacji nie zrobimy w miejscowościach Hucisko i Zapole, a nie 

wywiązanie się z inwestycji w tym terminie wiąże się z konsekwencjami finansowymi 

dla Gminy. Dlatego na tym etapie – wyłączamy z aglomeracji miejscowości Hucisko i 

Zapole, aby tych konsekwencji finansowych nie było. 

- Sołtys wsi Hucisko Pan Warunek ma pytanie, czy to ma rozumieć jako koniec 

inwestycji?, by się nie okazało za rok czasu, że Hucisko nie będzie miało kanalizacji 

albo powstaną decyzje na przydomowe oczyszczalnie. Mieszkańcy chcą kanalizacji, 

ale nie robią zamieszania ponieważ wychodzą z założenia, że jeśli skończy się budowę 

po stronie północnej, zacznie się budowę po stronie drugiej. Nieprawdą jest natomiast, 

że w Hucisku nie ma zainteresowania. Sołtys ma podpisane umowy na kanalizację  
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z połową mieszkańców wsi. A że kanalizacja poszła w drugim kierunku i 

pogodziliśmy się wszyscy z tym, to dobrze, ale aby nie doszło do takiego czasu, że 

Hucisko pozostanie bez kanalizacji. „Proszę to wziąć pod uwagę i nie wiem, czy 

glosowanie w tym momencie jest słuszne. Istnieje zagrożenie, nie wiadomo, jak 

będzie, czy będą pieniądze, czy będzie finansowanie przez Unię.” 

- Do obaw sołtysa Warunka ustosunkowała się Pani Wójt. „ Pan wprowadza duże 

zamieszanie. Nie na tym rzecz polega i dzisiaj jest nabór na kanalizację powyżej  

10 tys. RLM, jest teraz nabór w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, są 

Fundusze Norweskie i Szwajcarskie, my się w żadnych RLM nie mieścimy. My tylko 

możemy liczyć na nabór w PROW na kanalizację, w przyszłości też będzie i 

kanalizacja będzie budowana. Ale jeżeli teraz nie zweryfikujemy aglomeracji, to 

płacimy kary. Kanalizacja we własnych środkach dzisiaj może być budowana, 

natomiast nie ma możliwości pozyskania środków, bo nie mieścimy się powyżej  

10 tys. RLM. Mamy ten problem, nie ma zaludnienia na 1 km sieci. Do 2015 roku na 

pewno nie jest realne, żeby pozyskać środki i zbudować kanalizację w tamtej części. 

Weryfikujemy aglomerację, bo byśmy płacili kary. Aglomeracja nam dzisiaj nic nie 

dała, na tamtą stronę poprzez aglomeracje nie pozyskaliśmy nigdzie środków.” 

- Pan Warunek dlatego mówi o tym, bo obawia się, czy nie istnieje zagrożenie, by nie 

okazało się za rok, że te decyzje wpłynęły na to, że trzy miejscowości nie będą miały 

kanalizacji. 

- Radny Wacław Pogoda niegdyś opracowywał plan aglomeracji i tym  sposobem 

robiono nadzieję dla tych miejscowości. Reszta była od razu mowa, że się kwalifikują 

pod oczyszczalnie przydomowe. Natomiast Zapole i Hucisko wciągnięto w plan 

aglomeracji. RLM-y wiązały się z liczbą ludzi zamieszkujących na danym terenie. Nie 

wiemy jaki dokument o tym mówi, że my mamy płacić kary, dziwne się to wydaje. 

Radny na pewno za tym, nie zagłosuje. 

- Radna Dłużeń podziela uwagę Pana sołtysa. „Nie jestem przekonana do tego, czy nie 

pozostaniemy bez kanalizacji i czy nie zostaniemy zmuszeni w przyszłości budować 

przydomowe oczyszczalnie. Trudno jest decydować i głosować za czymś, czego ludzie 

może nie będą chcieć. Na pewno głosować nie będę” – powiedziała radna. 

- To nie ma nic wspólnego z budową kanalizacji – tłumaczyła nadal Pani Wróbel. Nie 

mieściliśmy się ani w jednym naborze do RLM, bo nie mamy odpowiedniej liczby 

ludzi na 1 km sieci, abyśmy składali wniosek. Po tamtej stronie budowaliśmy tylko 

w RPO, PROW, ale nic się nie mówiło o aglomeracji i zagęszczeniu na 1 km sieci, po 

prostu aglomeracja nie była kryterium. Dzisiaj wszystkie samorządy weryfikują plany 

aglomeracji, bo nie będą płacić kar za niezrealizowanie. 

- Radny Skiba przytoczył uzasadnienie do uchwały w którym mówi się, ze Wójt 

Gminy Niwiska zwrócił się o zmianę planu aglomeracji Niwiska ze względu na 

wyłączenie z granic aglomeracji wsi Hucisko i Zapole, na których to budowa sieci 

kanalizacyjnej jest nieuzasadniona ekonomicznie. Obszary te są przewidziane do 

wyposażenia w indywidualne systemy oczyszczalni ścieków. Radny zbulwersowany 

jest tym uzasadnieniem. Przypomniał, iż z chwilą rozpoczęcia działalności w Radzie 

Gminy przy każdym budżecie zadawał pytanie, co z kanalizacją Huciska? Nic się nie 
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robiło w tym kierunku, a powinno się dawno robić. Jeśli podejmiemy uchwałę, nad 

którą debatujemy, to będzie obowiązywać, kto ją później uchyli? Pani Wójt powie, że 

jest uchwała na oczyszczalnie przydomowe, żeby chociaż jeszcze były dotacje na 

oczyszczalnie przydomowe. Przyznał, iż wioski Zapole czy Hucisko są dobre pod 

względem ekonomicznym, domy są w zabudowie zwartej, kanalizację można tam 

robić niebyt dużym kosztem, dużo ścieków pójdzie grawitacyjnie. Radny jest 

zdziwiony, że nikt przez osiem lat nie ruszył tego tematu. Po przeczytaniu 

uzasadnienia do uchwały radny zastanawia się, jak głosować. 

-Pani Wójt odpowiada, że to nie ma nic wspólnego z budową kanalizacji. Jeżeli Rada 

znajdzie dzisiaj środki finansowe – to budujemy i w Hucisku, i w Zapolu. To jest tylko 

dookreślone, że przyszłościowo nie widzi się Leszcz w budowie kanalizacji, a raczej 

widzi się przydomowe oczyszczalnie. Tutaj nie decydujemy, jak będzie budowane 

Zapole, Hucisko czy Leszcze, tu jest ten temat, że nie spełniamy wymogów na 

aglomeracji na tych trzech miejscowościach i nie zdążymy do 2015 roku wybudować 

kanalizację. Natomiast nikt nie powiedział, że tam kanalizacja nie będzie budowana.  

- Radny Wacław Pogoda przypomniał, iż było powiedziane, że nie będzie można 

korzystać ze środków unijnych, jeżeli nie będzie się miało utworzonej aglomeracji. 

„Dzisiaj słyszę zupełnie coś innego, że z tego nie korzystamy. Nie można było mieć 

dwóch oczyszczalni na terenie Gminy, bo ze względu na wielkość aglomeracji 

wystarczała jedna. Cały czas wtedy mówiło się, że jeżeli ma się utworzoną ta 

aglomeracje, można korzystać z unijnych pieniędzy. Ja w dalszym ciągu na tym 

bazuje, nie wiem co tu się zmieniło” – powiedział radny. 

-„ Ja oczywiście potwierdzam, że jeżeli był nabór do Narodowego Funduszu czy do 

Funduszy Szwajcarskich, gdzie było wskazane, że musimy mieć utworzoną 

aglomerację i 10 tys. RLM-ów na 1 km sieci , mogliśmy składać wniosek. Myśmy 

tego nie spełniali , były nabory gdzieśmy się nie kwalifikowali przez liczbę ludzi 

zamieszkałych na 1 km sieci. Tylko do tego była potrzebna aglomeracja. Natomiast  

w innych naborach wniosków RPO, PROW nie opisywaliśmy aglomeracjami czy 

RLM-ami. Mieliśmy projekt, pozwolenie, studium wykonalności i wnioskowaliśmy 

o środki na inwestycje” – odpowiedziała Pani Wróbel. 

- Może uchylić całą uchwałę o aglomeracji, wtedy mieszkańcy Zapola I Huciska nie 

będą się czuli zagrożeni – zaproponował radny Bryk. Skoro nie była wykorzystywana 

do tej pory, nie przeszkadzało to w niczym, całą trzeba uchylić a nie wyrywkowo tylko 

dwie wsie. 

- Uchwała ta powinna być w innej formie – zauważył radny Skiba. Może się zdarzyć, 

że ktoś inny wygra wybory i będzie się opierał na podjętej uchwale. 

- Szanowni radni! Uchylacie wówczas tą uchwałę i podejmujecie kolejną, jak jest 

potrzeba – zasygnalizowała Pani Wójt. Ja nie widzę problemu. Jak nie chcecie – to nie 

przegłosowujcie!, będą kary – poniesiemy! Wszystkie samorządy dzisiaj temat 

podejmują i weryfikują, żebyśmy się znaleźli tak, jak dzisiaj przepisy mówią. 

- Pan Staroń – pracownik UG udzielił dodatkowych wyjaśnień. Aglomeracja Gminy 

Niwiska została utworzona w 2006 roku. Przy wartości RLM 6400 zostało do 

aglomeracji włączone 8 wsi oprócz wsi Leszcze, która – z uwagi na odległość 
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przewidziana została na przydomowe oczyszczalnie. Do tej porty realizowaliśmy 

poszczególne wioski po kolei. Co roku sporządzaliśmy sprawozdania odnośnie 

wykonanych ilości kanalizacji oraz osiągniętych RLM-ów. Analizy wykazały, że nie 

zdążymy do 2015 roku wykonać całości aglomeracji, w związku z tym wyszło 

zalecenie weryfikacji aglomeracji pod względem RLM-ów, ponieważ za 

niewykonanie – będą na gminy nałożone kary. Sami wiemy, że na tą chwilę nie 

zdążymy wykonać dwóch wiosek ujętych w aglomeracji, tj, Zapole i Hucisko. Zaszła 

więc potrzeba, aby tą aglomerację zweryfikować. Dalsza kontynuacja budowy 

kanalizacji w Hucisku czy Zapolu może być robiona jeżeli Gmina będzie posiadała 

wkład własny i będzie nabór wniosków w PROW czy RPO. 

- Po odczytaniu projektu uchwały poddano ją pod głosowanie. „Za” podjęciem 

uchwały głosowało 9 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od glosowania” 4. 

Większością głosów Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLI/302/2014 w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej weryfikacji planu aglomeracji Niwiska. 

 

Ad pkt 21. Rozpatrzenie pism Pana Kazimierza Róg z dnia 30.01.2014 r. i 

ewentualne podjęcie uchwały o powołaniu doraźnej Komisji. 

- W tej części obrad uczestniczyli Państwo Róg. Pani Róg odczytała treści pism, które 

wpłynęły do Przewodniczącego Rady Gminy Niwiska w dniu 30 stycznia 2014 roku. 

/Kserokopia w/w pism – w załączeniu. Ponadto zobrazowała sposób załatwienia pisma 

złożonego przez Państwo Róg rok temu o odkrzaczenie działki nr 138 uprawianej 

rolniczo a zakrzaczonej, sąsiadującej z działkami budowlanymi Państwa Rogów. 

Komisja powołana z pracowników Urzędu Gminy stwierdziła w terenie, że na działce 

nr 138 nie ma zakrzaczenia, a współwłaścicielka odkrzaczy pojedyncze zakrzaczenia.  

Państwo Rogowie pisali do Pani Wójt odwołania, odpowiedzi sprowadzały się do 

jednego, że tam nie ma zakrzaczeń, jedynie pojedyncze. W rzeczywistości drzewa 

rosną nawet przy graniczniku na długości 300 metrów w zwartej ilości. Działka ta jest 

zaliczona do uprawianych rolniczo. Pisano też skargę na bezczynność Wójta Gminy 

do Wojewody oraz ponownie zwrócono się do pani Wójt o załatwienie sprawy. Pani 

Wójt taką samą odpowiedź dawała zawsze. Wojewoda przekazał skargę do 

załatwienia Radzie Gminy Niwiska.  

- Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem do Państwa Róg, „ czy to co 

jest wykonane, to co widzimy czy to Państwa zadawala, czy nie? Radnym okazano 

zdjęcie wyświetlone rzutnikiem. 

- To nie są odkrzaczenia przy naszych działkach – zaznaczyła Pani Róg. Ten przód 

sprzedaliśmy trzy lata temu. 

- Pani Wójt wyjaśniła, iż jest to zdjęcie zrobione na drugi dzień po poprzedniej sesji na 

tej działce. Wtedy Państwo mówili, że nic tam nie jest wycięte. Działka ciągnie się po 

całej długości od drogi do lasu. Gmina prowadziła działania zmierzające do 

polubownego załatwienia sporu, ciągniemy to już rok. Żądania odkrzaczenia nie 

zakończyły się wydaniem decyzji w trybie art. 15 ust. 5 z ustawy z dnia 3 lutego 1995 

roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, bo zgodnie z art. 15 ust. 1 cytowanej 

ustawy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów rekultywowanych 
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na cele rolne ma obowiązek przeciwdziałania degradacji gleb, w tym szczególnie 

erozji i ruchom masowym ziemi. Organ właściwy ze względu na ochronę gleb przed 

erozją i ruchami (starosta) może w drodze decyzji nakazać właścicielowi takich 

gruntów zalesienie, zadrzewienie lub zakrzewienie. Natomiast decyzja wójta 

zawierająca odpowiednie nakazy może być wydana tylko w sytuacji udowodnienia 

jakiejś formy degradacji gruntu rolnego, innej niż ta degradacja polegająca na erozji  

i ruchach masowych ziemi. Pani Wójt powiedziała, iż wątpliwe jest degradacja 

porośnięcia działki chwastami i drzewami, ponieważ zalesienie, zadrzewienie i 

zakrzewienie przeciwdziała tej erozji. 

Następnie pokazano zdjęcia z dnia dzisiejszego. Na ostatniej wizji w terenie, która 

odbyła się 21 marca 2014 r. informuje Pani Zygmunt stwierdzono, że na działce po 

całej długości do samej granicy lasu na szerokości około 3 metrów drzewa zostały 

wycięte. Współwłaścicielka działki nr 138 Pani Gancarczyk zobowiązała się, że po 

całej długości na szerokości około 3 m drzewa zostaną usunięte i uprzątnięte. 

- Pani Róg zaznaczyła, iż na pierwszych zdjęciach działka współwłaścicielki nie ma 

numeru 138. Działka o nr 138 jest za drogą, która jest własnością Urzędu Gminy. Tu 

jest inny numer działki budowlanej i inny numer działki uprawianej rolniczo. A to co 

Pani odkrzaczyła nie ma nawet szerokości 2 metrów. 

- Pani Jolanta Marut jeśli chodzi o granice sadzenia lasów czy występowania lasów 

przy granicy – żadne przepisy nie określają, w jakiej odległości od granicy powinien 

być las. Natomiast jeżeli ktoś ubiegał się o dofinansowanie, tam była ta odległość 3 

metry. Natomiast z kodeksu cywilnego wynika,  że jeżeli przechodzą przez granicę 

korzenie czy gałęzie – po uprzedzeniu na piśmie można te gałęzie obciąć. Państwo 

Rogowie obawiają się tego, że jeżeli będzie rósł po sąsiedzku las, to będą mieli 

ograniczenia na swoich działkach jeżeli chodzi o budowę. Natomiast to ograniczenie 

występuje wtedy, jeżeli w ewidencji gruntów jest użytek ls. Żeby ten użytek się 

pojawił z gruntów rolnych, musi być opinia leśnika który stwierdza, że ten las 

kwalifikuje się do przeklasyfikowania. Natomiast ktoś przewidział w ewidencji 

gruntów taki użytek jak lz czyli grunty zadrzewione, które tak naprawdę mają prawo 

się pojawiać. Tutaj z tego tytułu – jeżeli są grunty rolne – na dzień dzisiejszy takiego 

zagrożenia, którego się Państwo obawiają – nie ma, bo jest grunt rolny w ewidencji 

gruntów, a od gruntów rolnych nie ma żadnej granicy nawet jeżeli są zadrzewione. 

- Zabierając głos radny Wacław Pogoda zastanawia się, czy nie jest pomylony adres. 

Pani Wójt pewnie się zastanawia, czy może wydać decyzję na odkrzaczenie. Radny 

Bryk stale ten temat podnosi, dawać jakieś wezwania, odkrzaczać itd. Wójt mówi – na 

jakiej podstawie? Jeżeli jest ta podstawa prawna, to można by ją może do tego 

zastosować, a jeżeli nie ma, no to nie ten adres – mówił radny Pogoda. Natomiast 

jeżeli chodzi o tamte decyzje, tamto co przedtem Pani Wójt cytowała, to chodzi o tzw. 

umocnienie skarp. Jeżeli się nasadza roślinność przed degradacją, to chodzi  

o osuwiska, to jest zupełnie inna sprawa, to nie pasuje do tego. My możemy nasadzać 

skarpy itd., żeby je zabezpieczyć przed osuwaniem się. To - moim zdaniem nie ma 

zastosowania tutaj. Ja też nie jestem prawnikiem, nie wiem czy istnieje dokument 

który mówi, że wójt ma dać decyzję do odkrzaczenia. Czy nie powinno iść w drogę 
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sądową między sąsiadami?...., nie wiem, jeżeli ktoś jest mądrzejszy niech zabierze 

głos w tej sprawie.” – powiedział radny Pogoda. „Pytanie, czy można wydać taką 

decyzję, czy nie można. Jeżeli można – to dlaczego nie została wydana…. A jeżeli nie 

ma podstawy, to my sobie z tym nie poradzimy” – dodał Pan Pogoda. 

- „Moim zdaniem – Panie Przewodniczący – jest tu kilka spraw” – zaczął swoją 

wypowiedź radny Bryk. Od wielu lat walczę o te zakrzaczenia, jako podstawę prawną 

podaję artykuł 15 pkt 3 ustawy o ochronie gruntów ornych i leśnych. On tam 

precyzyjnie nakazuje to, co powinien Wójt zrobić, żeby chronić grunty rolne. Pani 

Wójt wprawdzie wspominała o zalesieniu, ale to dotyczy użytków, które np. były 

wykorzystywane pod  kopalnię piasku itd. Odnośnie tego, co mówiła Pani sekretarz że 

na razie w Przyłęku to nie wiadomo, jak z gruntami itd. Moim zdaniem istnieje pewna 

obawa Państwa Rogów, że tego roku będzie urządzania modernizacja lasów na 

Przyłęku organizowana przez Starostwo i może dojść do takiej sytuacji, że nagle 

właściciel gruntu zgłosi do wpisania las. Ja myślę, że nie obejdzie się bez wizji na 

miejscu, żeby to zobaczyć. Państwo Rogowie walczą o to, żeby te ich działki 

budowlane nie straciły wartości. Jeżeli las jest po sąsiedzku, nie wszyscy mają ochotę 

działki kupować”. 

-„ Decyzję może wydać wójt i nakazać właścicielowi zwrot kosztów. Tylko jak na 

czyjś obiekt, na czyjąś posesję wejdę żeby wydać decyzje, jak nie mam podstawy do 

decyzji” – zaznaczyła Pani Elżbieta Wróbel. 

- Decyzję wydaje się w przypadku wystąpienia innej formy degradacji gleby, innej niż 

zachwaszczenie i erozja – dodała Pani Marut.  Zatem jest pytanie, czy jeżeli 

samoistnie się zalesi grunt klasy V czy VI to powoduje degradację gleby? Jeżeli obok 

w planie zagospodarowania przestrzennego mamy działki też V i VI klasy, które są 

przeznaczone pod zalesienie. Czy taki las, który rośnie samoistnie powoduje 

degradację gleby na klasie V i VI?, a taki który jest celowo posadzony tylko 5 m dalej 

nie powoduje degradacji gleby? Czy mamy tutaj podstawę do wydania decyzji? 

- W tym przypadku nie chodzi o degradację gleby – odpowiedział radny Bryk. 

Pogarszają się także warunki gospodarowania na działce właściciela, który prowadzi 

działalność rolniczą. Na działce sąsiedniej, gdzie rosną krzaki siedzą dziki i inna 

zwierzyna leśna, która niszczy uprawy. Nawet radca prawny, który jest zatrudniony 

przez Urząd Gminy na Komisji Rolnictwa nie bardzo był pewny tych swoich racji. 

- Przewodniczący Rady Pan Pogoda proponuje powołać Komisję doraźna, która 

wypracuje wnioski i wtedy będziemy musieli sprawę rozstrzygnąć. 

- Pani Wójt zastanawia się i zadaje pytanie, czy to jest kompetencja Rady? Komisja 

która pójdzie w teren co zrobi?, wyda decyzję? – nie, nie ma możliwości bo to jest 

postępowanie administracyjne, kompetencja Urzędu Gminy. A więc pytanie, po co 

Komisja pójdzie w teren?, chcecie iść – owszem, dietę weźmiecie. Natomiast jakie 

kompetencje ma w terenie Komisja?, będzie mierzyć, macie geodezyjne uprawnienia?, 

będziecie szukać, gdzie jest granica? – pytała Pani Elżbieta Wróbel. 

- Zdaniem radnego Bryka Komisja będzie organem opiniodawczym. Są rozbieżności, 

Państwo Rogowie twierdzą co innego, Pani Wójt co innego. 
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- Sołtys wsi Hucina Pan Chlebowski zauważył, że w Hucinie są działki uprawiane 

rolniczo i zacieniane przez las sąsiada. Zaoferował radnym bezpłatny wyjazd do 

Przyłęka autokarem celem dokonania wizji. Zapewnił, iż będzie nagłaśniał w Hucinie, 

że jest możliwość „coś takiego załatwić”.  

- Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do składu Komisji. Zgłoszono radnych: 

Bryk Stanisław, Róg Robert, Skiba Piotr, Łakomy Robert, Dłużeń Danuta. W/w osoby 

wyraziły zgodę na pracę w Komisji. Na przewodniczącego Komisji zaproponowano 

Pana Roberta Roga, na wiceprzewodniczącego – Pana Piotra Skibę. Za podjęciem 

uchwały Nr XLI/303/2014 w sprawie powołania doraźnej Komisji głosowało 10 

radnych, przeciw” – 0, „wstrzymało się od glosowania” – 2 osoby. Uchwała została 

podjęta. Przedmiotem działania Komisji będzie dokonanie wizji lokalnej w terenie w 

m – ci Przyłęk w związku ze skargą Pana Kazimierza Roga oraz wypracowanie 

wniosków co do sposobu załatwienia skargi. 

 

Ad pkt 22. Interpelacje i zapytania radnych. Radni nie zabierali głosu. 

 

Ad pkt 23. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych 

do końca kwietnia br., których druki wszyscy radni otrzymali. Zaapelował o rzetelnie 

ich wypełnienie i złożenie w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami (PIT). 

Przekazał zaproszenie Starosty Kolbuszowskiego na uroczystość odsłonięcia i 

poświęcenia pamiątkowej tablicy ku czci tragicznie zmarłych w katastrofie 

smoleńskiej, która odbędzie się 12 kwietnia 2014 r. przy Zespole Szkół Technicznych. 

Następnie Pan Sławomir Białas zaprezentował projekt Strategii Rozwoju Gminy 

Niwiska. 

 

          Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, zakończono obrady XLI Sesji 

Rady Gminy Niwiska. 
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