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           (wersja oczekująca na zatwierdzenie) 

Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 24 czerwca 2014 r. 

 

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

i zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

Gminy, który po otwarciu sesji i powitaniu radnych oraz zaproszonych gości 

stwierdził, iż w sesji uczestniczy 13 radnych, Rada Gminy jest władna do 

podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad pkt 2. Do porządku obrad, jaki otrzymali radni przy zawiadomieniu o sesji Wójt 

Gminy wnosi o wycofanie: pkt 14 – podjęcie uchwały w sprawie Programu Ochrony 

Środowiska Gminy Niwiska na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021, 

pkt 15 – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Niwiska na 

lata 2014 – 2020. Wiąże się to z tym, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

nie wydała do dnia dzisiejszego opinii, która jest wiążąca do podjęcia uchwały. 

Tematy te będą tematyką sesji sierpniowej. Ponadto wnioskuje o wprowadzenie w pkt 

14 - podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych na terenie Gminy Niwiska. 

„Za” przyjęciem zaproponowanego porządku obrad głosowało 13 radnych, „przeciw” 

– 0, „wstrzymało się od głosowania” – 0. 

 

Przyjęty porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym 

5. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy Niwiska za 

2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Niwiska oraz  sprawozdania 

finansowego Gminy za 2013 rok.  

6. Zapoznanie się z uchwałą nr XV/71/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii  

o przedłożonym przez Wójta Gminy Niwiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 

2013 rok. 

7. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska z dnia 23 maja 

2014 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 

rok 2013 rok oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie  absolutorium dla Wójta 

Gminy Niwiska z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 

8. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Niwiska wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 

dla Wójta Gminy. 

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2013 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niwiska 
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z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 

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

Niwiska na 2014 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kolbuszowskiego.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Hucina, 

Kosowy i Niwiska. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych na terenie Gminy Niwiska. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Niwiska. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

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

przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od 

głosowania” – 0. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z sesji odbytej w 

dniu 29 kwietnia 2014 roku. 

 

Ad pkt 4. Wójt Gminy Pani Wróbel złożyła informację o realizacji zadań w okresie 

międzysesyjnym tj. od 29 kwietnia 2014r. do 24 czerwca 2014r. 

 

„1/ 06 maja w Urzędzie Gminy  odbyło się spotkanie Zarządu Dróg Powiatowych z 

Kolbuszowej z właścicielami gruntów przyległych do ostrych zakrętów przy drodze 

powiatowej Niwiska Leszcze Kamionka. Cel spotkania możliwość odkupienia gruntu 

przy zakrętach celem złagodzenia/ wyprostowania ciągu drogi.  

2/ 28.05 odbył się przetarg na budowę kortu tenisowego w Trześni, 5 oferentów; 

najniższa oferta – 65 805 zł GRANDBUD Podole , najwyższa – 138 621 zł , GRIMAR 

s.c. Katowice, 

3/ 01 czerwca odbyło się zebranie wiejskie w Przyłęku, główna tematyka zmian 

przeznaczenia funduszy sołeckich i modernizacja ewidencji budynków i gruntów w 

systemie numerycznym,   

4/   Dnia 14 czerwca 2014 roku w Niwiskach przy SP i GP  odbyło się spotkanie w 

ramach akcji „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”. Inicjatywa wywodzi się z programu 

Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” który ma na celu wzmocnienie twórczej 

profilaktyki.   

Akcja w Gminie Niwiska została zorganizowana już po raz drugi, przy współpracy z 

Komendą Powiatową Policji w Kolbuszowej. Udział w akcji wzięły wszystkie szkoły i 

przedszkola z terenu gminy. Uczniowie wystąpili w programie profilaktyczno-

artystycznym. Były ciekawe przedstawienia, scenki kabaretowe, piosenki i wierszyki, 

a nawet występy taneczne. 

5/ Gmina Niwiska nabyła na własność drogę gminną   Przyłęk   Hucina ( został 

uregulowany wpis w księgach wieczystych na rzecz Gminy Niwiska) po 

udokumentowaniu czynu społecznego na podstawie dokumentacji z archiwum 

Państwowego i wniosku Gminy do Sądu w Kolbuszowej, 

6/ Protokołem z badania przydatności kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Niwiskach (z nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) z dnia 6. 
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czerwca zostało przyjętych 85 uczniów.  Z uwagi na to, że nie wszyscy kandydaci do 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach mogli wziąć udział w przesłuchaniu, które 

odbyło się 6 czerwca br. planowany jest jego dodatkowy termin. Zainteresowanych 

prosimy o kontakt z Urzędem Gminy, pod nr tel. 17 2270429. Do końca czerwca 

przyjmowane będą również podania kandydatów, którzy nie zgłosili się w pierwszym 

terminie, a są zainteresowani nauką w Szkole Muzycznej I stopnia w Niwiskach.  

Dodatkowy termin przesłuchania to 4 lipca 2014r. 

7/  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach informuje, że od 16 czerwca 
2014 r. można złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla rodziny, która 
utrzymuje co najmniej trójkę dzieci zgodnie z uchwałą nr 85 Rady Ministrów w 
sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( M.P. poz. 430 
) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( 
Dz. U. poz.755 ). 
8/ od 28 maja do 10 czerwca 2014r. w Gminie Niwiska przez Urząd Kontroli Skarbowej 
w Rzeszowie była przeprowadzana kontrola w zakresie: prawidłowości 
gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji 
ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych 
stanowiących podstawę jej naliczenia na rok 2011. Nie stwierdzono nieprawidłowości 
w wykazanych danych w systemie informacji oświatowej w placówkach oświatowych 
na terenie gminy Niwiska. 

9/ Informuję, iż nasz urząd w ramach CAF rozpoczął wdrożenie rozwiązań, które 

pozwolą na systematyczne monitorowanie jakości naszych usług z perspektywy 

Klientów. Kluczowym elementem monitoringu, jest realizacja badania satysfakcji 

klientów urzędu, na podstawie którego określony zostanie zarówno aktualny poziom 

zadowolenia, jak i wskazane zostaną obszary które są naszymi mocnymi i słabymi 

stronami. 

Dlaczego zdecydowaliśmy się na wdrożenie? 

Poprawa jakości usług jakiekolwiek organizacji nie jest dziś możliwa bez 

odwołania się do opinii samych zainteresowanych, czyli naszych Klientów. Dzięki 

systematycznej diagnozie możliwe jest śledzenie trendów, czyli bieżące 

weryfikowanie, czy usługi świadczone są na stałym poziomie jakości. Możliwe jest 

także wykorzystywanie pomiarów do wprowadzania usprawnień organizacyjnych.  

W jaki sposób będziemy odwoływać się do opinii naszych Klientów? 

Zależy nam na uzyskaniu możliwie najbardziej reprezentatywnej opinii 

Klientów na temat jakości naszych usług. Oznacza to, iż o wyrażenie opinii poprosimy 

zróżnicowane grupy Klientów. 

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu satysfakcji Klientów z usług świadczonych 
przez Urząd Gminy w Niwiskach. 

Zależy nam, aby Urząd Gminy w Niwiskach był miejscem przyjaznym                       
i budzącym zaufanie. Miejscem, w którym pracują ludzie chętni pomagać w 
załatwianiu Państwa spraw w sposób profesjonalny i życzliwy. 
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Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc w określeniu naszych słabych                          
i mocnych stron. Wypełniając ankietę bierzecie Państwo aktywny udział w zmienianiu 
naszego urzędu. Pomagacie nam obiektywnie zweryfikować jakość naszych usług oraz 
określić kierunki niezbędnych zmian, dzięki którym będziemy mogli stać się jeszcze 
bardziej przyjaźni dla klienta. 

Z góry dziękujemy za wyrażenie opinii i wypełnienie przekazanego 
kwestionariusza.” 

- Radni nie mieli pytań w stosunku do przedstawionej informacji. 
 

Ad pkt 5. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy 

Niwiska za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Niwiska oraz 

sprawozdania finansowego Gminy za 2013 rok. 

 

Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy z 

wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia 

Gminy Niwiska oraz sprawozdania finansowego Gminy za 2013 rok. 

- Zabierając głos Wójt Gminy Pani Elżbieta Wróbel przypomniała, iż 

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013 zgodnie z ustawą o  

samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych  zostało przedłożone 

radnym w dniu  

24 marca 2013 roku wraz z informacją o stanie mienia Gminy Niwiska oraz 

sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i 

Biblioteki. W dniu 30 stycznia 2013 roku Rada Gminy Niwiska podjęła uchwałę Nr 

XXIX/190/2013 w sprawie budżetu Gminy Niwiska na 2013 rok. W uchwale tej 

określono dochody budżetu gminy w wysokości 17.254.608,44 zł., a wydatki 

budżetowe w wysokości 16.261.499,44 zł. W wyniku tak zaplanowanych dochodów i 

wydatków budżetowych, budżet 2013 roku stał się budżetem niezrównoważonym z 

nadwyżką budżetową w wysokości 993.109,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych 

uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy plan dochodów na 31 

grudnia 2013 r. wyniósł 18.568.652,89 zł., a plan wydatków budżetowych to kwota 

18.125.847,89 zł. Nadwyżka zmniejszyła się do kwoty 442.805.00 zł. Konsekwencją 

takich zmian było zwiększenie przychodów o kwotę 436.697,00 zł. pochodzące z 

planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. 

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w 99,7 planu, natomiast wydatki  - 

97,2% planu. 

Radni uznali, iż nie zachodzi potrzeba szczegółowego omawiania całości 

wykonania budżetu, ponieważ wszyscy zapoznali się z otrzymanymi materiałami. 

 

Ad pkt 6 Zapoznanie się z uchwałą Nr XV/71/2014 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 4 kwietnia 2014 roku w 

sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Niwiska sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za 20123rok. 

- Sekretarz Gminy Pani Jolanta Marut odczytała uchwałę Nr XV/71/2014 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 4 kwietnia  
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2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Niwiska sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za 2013 rok.  

/Kserokopia w/w dokumentu stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Ad pkt 7. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska z 

dnia 23 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Niwiska za rok 2013 rok oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie  

absolutorium dla Wójta Gminy Niwiska z tytułu wykonania budżetu gminy za 

2013rok.  
- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Cecylia Lubach zapoznała zebranych z 

treścią uaktualnionej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska w sprawie 

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niwiska oraz uaktualnionym 

wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 

Niwiska z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013rok. / Kserokopia – w załączeniu 

do protokołu/.  

Pani Lubach dodała, iż Komisja zbierała się kilka razy z temacie wykonania budżetu  

za 2013 rok. Ponieważ w dniu 23 maja br. nie otrzymała sprawozdania finansowego, 

odbyła kolejne posiedzenie w dniu 12 czerwca, poświęcone rozpatrzeniu sprawozdania 

finansowego oraz uaktualnieniu wcześniej wypracowanych dokumentów. 

 

Ad pkt 8. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska o 

udzielnie absolutorium w tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 

- Przewodniczący Rady Gminy Pan Pogoda odczytał Uchwałę Nr XV/157/2014 z dnia 

18 czerwca 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Niwiska o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 

/Kserokopia – w załączeniu/. 

Nad sprawozdaniem z wykonania budżetu otwarto dyskusje, w której kolejno 

zabrali głos: 

- Radny Stanisław Bryk uważa, że Regionalna Izba Obrachunkowa też troszkę sobie 

zaprzecza, ponieważ jedno ze sformułowań brzmi: „ze wskazanych wyżej 

dokumentów wynika, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Niwiska w dniu 14 maja 

2014 roku zajmowała się analizą wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2013 rok” . 

Czyli jednak rozpatrywała elementy wykonania budżetu – stwierdził radny Bryk. „Ja 

akurat należałem do tych, którzy się wstrzymali, ale nie dotyczyło to  sformułowań 

zawartych we wniosku Komisji o udzielenie absolutorium” – dodał radny.  

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

kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad pkt 9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania            

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2013 

rok. 

- Przewodniczący Rady Pan Wacław Pogoda odczytał treść Uchwały Nr 

XLIII/309/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2013 rok .”Za” podjęciem 
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uchwały głosowało 13 radnych  na 13 obecnych na sesji, „przeciw” – 0, „wstrzymało 

się od glosowania” – 0. Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

XLIII/309/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2013 rok, będącą 

załącznikiem do protokołu. 

 

Ad pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Niwiska z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 

- Z kolei Przewodniczący Rady zapoznał z treścią uchwały w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Niwiska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. „Za” 

podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od 

głosowania” – 2 radnych. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLIII/310/2014 w 

sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Niwiska absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2013 rok, która stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały 

Budżetowej Gminy Niwiska na 2014 rok. 

- Projekt uchwały odczytała Pani Elżbieta Wróbel równocześnie szczegółowo 

omawiając poszczególne zapisy. Zgodnie z projektem zwiększa się planowane 

dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 323 088,62 zł., z tego dochody bieżące o kwotę  

250 488,62 zł., dochody majątkowe o kwotę 72 600,00 zł. 

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 50 000,00 zł., jest to dotacja Zarządu 

Województwa Podkarpackiego do dróg śródpolnych (20 tys. zł. do drogi w Leszczach, 

20 tys. zł. do drogi w Hucinie). 

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa– opłaty za użytkowanie wieczyste - 4 300,00 

zł. 

- Dział 750 Administracja publiczna – 27 360,00 zł., kwota ta pochodzi z realizacji 

projektu przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Terenów Wiejskich. 

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  - środki z 

WFOŚiGW - 42 797,60 zł., z tego dotacja dla OSP w Niwiskach – 14 880,80 zł., 

dotacja dla OSP Leszcze, Zapole, Kosowy, Hucina i Przyłęk – 15 000,00 zł., dotacja 

dla OSP w Siedlance – 12 916,80 zł. 

- Dział 756 – wpływy z podatku rolnego 6 000,00 zł., podatek od nieruchomości – 

10 000,00 zł. 

- Dział 758 zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – 133 877,00 zł., opłata pogwarancyjna 

– 6 700,00 zł. 

- Dział 801- Oświata i wychowanie – 13 146,00 zł., (odszkodowanie TUW dla Szkoły 

Podstawowej w Przyłęku – 4 086,00 zł., Szkoła Podstawowa w Niwiska – 5 414,00 zł. 

z usługi na stołówce szkolnej, refundacja kosztów dziecka uczęszczającego do 

przedszkola z innej gminy – 1 500,00 zł., Gimnazja – 1 146,00 zł za udostępnienie sali 

komputerowej pod kurs komputerowy, 1000,00 zł. - refundacja kosztów dowożenia 

uczniów z innej gminy (Gmina Cmolas). 

- Dział 900 – dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w roku 2014 - 6 308,02 zł. 

               Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 

16 500,00 zł., całą kwotę stanowią dochody bieżące. 

- Dział 756 – podatek od nieruchomości – 15 000,00 zł.,  
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- Dział 852 – specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 500,00 zł. 

                Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 

266 019,61 zł., z tego wydatki bieżące o kwotę 176 119,00 zł., wydatki majątkowe  

o kwotę 89 900,61 zł. 

- Dział 600 – budowa chodnika Trześń – Zapole 15 900,00 zł., ( w wydatkach 

dołożymy do budowy kortu tenisowego w Trześniu). 

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 207,00 zł.,  

z tego wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Przyłęku (Fundusz Sołecki) – 

8 350,00 zł., w § 4300 ściągamy 1 857,00 zł ażeby w wydatkach wskazać 20% wkładu 

własnego do WFOŚiGW. 

- Dział 801 – Oświata i wychowanie 150 912,00 zł, środki te w wydatkach będą 

wskazane w innych paragrafach. W rozdziale 80132 zakup instrumentów dla szkoły 

muzycznej I stopnia w Niwiskach 70 000,00 zł., po stronie wydatkowej będą w 

paragrafach płacowych, aby w m – cu wrześniu można było zapłacić wynagrodzenia  

nauczycielom szkoły muzycznej.  

- Dział 852 Pomoc społeczna – zadania z zakresu administracji rządowej 15 000,00 zł. 

- Dział 900 – kwota 49 000,61 zł. (zmieni się paragraf klasyfikacji budżetowej z § 

6059 na § 6050). 

               Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 

572 608,23 zł., z tego wydatki bieżące o kwotę 370 256,62 zł., wydatki majątkowe  

o kwotę 202 351,61 zł. 

- Dział 010 drogi śródpolne 50 000,00 zł., (dotacja Województwa Podkarpackiego). 

- Dział 750 zwrot podatku VAT za lata ubiegłe – usługa firmy „Deloitte” 49 401,00 zł. 

- Dział 754 ochotnicze straże pożarne 52 804,60 zł; z tego zakup materiałów z dotacji 

WFOŚiGW na zwiększenie potencjału technicznego OSP w Niwiskach – 14 880,80 zł. 

(Wkład własny OSP Niwiska zapłaci w ramach funduszu krajowego systemu 

ratowniczo – gaśniczego). 

Zakup materiałów na zwiększenie potencjału technicznego OSP w Hucinie –  

7 506,00 zł. 

W ramach dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie  

15 000,00 zł. będzie zakupiony dla OSP Kosowy, Zapole, Trześń i Leszcze maszt 

oświetleniowy. Dodatkowo w Leszczach 3 ubrania specjalistyczne, w  OSP Przyłęk – 

1 ubranie specjalistyczne, maszt i agregat prądotwórczy, OSP Hucina – agregat 

prądotwórczy i maszt. Dopłata 20% pochodzi w Przyłęku, Leszczach i Zapolu  z 

funduszy sołeckich. Dla OSP w Siedlance dotacja WFOŚiGW wynosi 12 916,80 zł., 

nie uwzględniono im zakupu torby medycznej za 5 400,00 zł. Wkład własny OSP w 

Siedlance pokryje z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 

- Dział 801 Oświata i wychowanie 265 006,00 zł. Na zakup stroju dla osoby 

przeprowadzającej dzieci do szkoły w Przyłęku (fundusz sołecki) – 500,00 zł., zakup 

drzwi do szkoły podstawowej w Przyłęku – 3 586,00 zł., zakup środków żywności  

(Szkoła Podstawowa Niwiska – katering) – 5 414,00 zł., Szkoła Podstawowa w 

Hucisku (klęski żywiołowe) – 124 000,00 zł żeby złożyć wniosek do Ministra 

Edukacji narodowej, budowa parkingu za salą gimnastyczną w Siedlance – 32 500,00 

zł.,  

w Gimnazjum na zakup materiałów i wyposażenia – 1 146,00 zł., w szkołach 
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artystycznych wydatki płacowe – 70 000,00 zł., remont pomieszczeń pod szkołę 

muzyczną i ekspertyzę pożarniczą na dworku w Niwiskach – 27 360,00 zł. 

- Dział 852 – kwota 15 000,00 zł (zmiana paragrafu w zadaniach z zakresu 

administracji rządowej). 

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 55 951,61 zł., w tym 

49 061,00 zł. to zmiana paragrafu, 2 600,00 brakło, żeby zapłacić projektantom za 

dokumentację zastępczą (kanalizacja biegnie innym torem po wybudowaniu, niż w 

pozwoleniu pierwotnym). W rozdziale 90019 usuwanie azbestu – 7 258,02 zł. 

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 36 500,00 zł. na wykonanie 

stałej podłogi z zadaszeniem przy budynku remizy OSP w Kosowach, gdzie  

25 000,00 zł. pochodzi z budowy oświetlenia ulicznego w Kosowach, natomiast 

10 000,00 zł jest to wydatek niewygasający (wykonawca nie zdążył wystawić faktury 

w m – cu maju). 

- Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zakup przenośnej wiaty pod sprzęt sportowy i 

sprzęt do koszenia w Przyłęku - 1 500,00 zł., transport ziemi na boisko sportowe w 

Przyłęku – 1 000,00 zł. Wydatek niewygasający roku 2013 – budowa trybun na boisku 

sportowym w Hucinie – 12 600,00 zł. (wykonawca do tej kwoty zrobił roboty końcem 

maja, ale wystawił fakturę w ostatni dzień maja i nie została zapłacona. Dlatego musi 

wrócić do budżetu żeby uregulować należności, umowę z wykonawcą mamy do roku 

2015. Aby rozpatrzyć ofertę wykonawcy na budowę kortu tenisowego w Trześni 

musimy zwiększyć w budżecie kwotę  16 300,00 zł., żeby dało się podpisać umowę. 

Dotacja dla UKS Niwa – sekcja siatkarska dziewcząt – 3 500,00 zł. Fundacja „Serce” 

dała środki w tym roku w ramach projektu, żeby ta sekcja mogła trenować. Ale żeby 

mogły rywalizować w ramach sekcji siatkarskiej w województwie podkarpackim, 

muszą być prowadzone przez stowarzyszenie. Dlatego UKS, który działa przy 

gimnazjum w Niwiskach tą sekcję pod swoją pieczę bierze i wydatek od sierpnia do 

grudnia to kwota 3 500,00 zł. na zarejestrowanie zawodniczek, koszty badań oraz 

wyjazdy na zawody poza teren gminy. Na przeglądy techniczne placów zabaw – 

3 075,00 zł., zostały podmienione czy poprawione niektóre elementy na placach zabaw 

dla bezpieczeństwa dzieci. 

- W dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabierali głosu, przystąpiono do 

głosowania. „Za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw” – 0, 

„wstrzymała się od głosowania” – 1 osoba. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 

XLIII/311/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy 

Niwiska na 2014 rok. 

 

Ad pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Kolbuszowskiego. 

- Wyjaśnień udziela Pani Wójt. Uchwała wiąże się ze zmianą, gdzie ściągamy  

15 900,00 zł.  przy pomocy finansowej dla powiatu przy chodniku Trześń – Zapole. 

- Po odczytaniu treści projektu uchwały głos zabrał radny Bryk stwierdzając, że 

uchwała dotyczy wszystkich zadań finansowanych przez Gminę Niwiska, które 

realizował Powiat Kolbuszowski. Dzisiaj jest ostateczna korekta. 

 - Rada Gminy – nie wnosząc uwag jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

XLIII/312/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy w 2014 

roku dla Powiatu Kolbuszowskiego. 
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Ad pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości 

Hucina, Kosowy i Niwiska. 

- Projekt uchwały zreferowała Pani Elżbieta Wróbel. Powstał projekt uchwały w 

sprawie renumeracji miejscowości Hucina, Kosowy i Niwiska. Zostały 

przeprowadzone konsultacje lokalne, mieszkańcy wypracowali bardzo ładne nazwy 

ulic. Po konsultacjach nie wpłynęły żadne uwagi. Projekt uchwały stanowi, iż uchwała 

wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku. Sejm VII kadencji 

uchwalił ustawę 7 grudnia 2012 roku, która weszła w życie 31 grudnia 2012 roku, 

natomiast nowelizacja z 1 lipca 2013 roku przesunęła na 1 stycznia 2015 (w ustawie  

o ewidencji ludności i dowodach osobistych) funkcjonowanie elektronicznego rejestru 

dowodów osobistych, do którego dostęp będą miały gminy. Pozwoli to na złożenie 

wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie bez względu na miejsce 

zamieszkania. Ponadto od tej daty w dowodzie osobistym nie będzie umieszczany 

adres zameldowania dzięki czemu nie będzie konieczności wymiany dokumentów w 

przypadku zmiany tego adresu. Dlatego uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. 

żebyśmy nie musieli wymieniać dokumentów w tych miejscowościach. 

- Radny Bryk ma uwagę zasadniczą – czy my nie wychodzimy za bardzo do przodu, 

jeżeli chodzi o nadawanie tych ulic. Radny rozmawiał z mieszkańcami Kosów i 

Huciny i starsi mieszkańcy nie byli nastawieni zbyt optymistycznie. Należałoby w 

sposób jasny powiedzieć, jak to będzie z innymi dokumentami (np. w ZUS, są 

kartoteki u lekarza, itd., jak to będzie dookreślone). 

- Wójt Gminy informuje, iż wykonawca ma w umowie, że powiadomi wszystkie 

instytucje, które się wiążą ze zmianą adresu. Ale będzie to wszystko z informacją, że 

od 1 stycznia 2015 r. Natomiast jeżeli robimy renumerację miejscowości, te ulice są 

praktyczne w nadaniu kolejnego numeru. Do 1 stycznia 2015 będzie czas wykonać 

tablice informujące o nazwie ulicy oraz wykonać numery domów. Koszty te będą 

poniesione w ramach projektu. Odbyły się zebrania wiejskie i wszyscy, którzy byli na 

zebraniach byli za. 

- Radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały. „Za” podjęciem głosowało 

12 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymała się od głosowania” – 1 osoba. Rada Gminy 

podjęła uchwałę Nr XLIII/313/2014 w sprawie nadania nazw ulicom w 

Kosowach, Hucinie i Niwiskach. 

 

Ad pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych na terenie Gminy Niwiska. 

- Referuje Wójt Gminy Pani Elżbieta Wróbel. Konsultacje na terenie Gminy Niwiska 

toczą się w różnych sprawach. Mieliśmy poddaną pod opiniowanie Strategię Rozwoju 

Gminy Niwiska, jest Program Ochrony Środowiska, były konsultacje lokalne w 

sprawie nadania nazwy ulic. Nie mówimy o takich obowiązkach, które wynikają z 

ustaw, jak Program Opieki nad Zwierzętami, gdyby był uchwalany Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego, to wyłożenie do konsultacji społecznych. „Ja tutaj 

mówię o konsultacjach, zanim powstanie dokument, zanim ktoś wysunie pomysł, 

ażeby się zorientować, jak to w terenie jest. Przykład – gdyby był pomysł na jakąś 

farmę wiatrakową czy maszt telefonii komórkowej, to w różny sposób trzeba to z 
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mieszkańcami konsultować. Mogą być jakieś pomysły, które należałoby 

skonsultować, jak to rozwiązać, dlatego też uchwała jest taka otwarta, jest ona pod 

pomysły Rady, Wójta czy jednostki pomocniczej Gminy Niwiska – sołectwa.” 

Następnie Pani Wróbel odczytała treść projektu uchwały. 

W dyskusji nad omawianym projektem uchwały zabrali kolejno głos: 

- Radny Piotr Skiba zapoznał się z treścią uchwały i jak twierdzi -  nie bardzo jest z 

niej zadowolony. „Po prostu nie widzę potrzeby podejmowania takiej uchwały. Te 

konsultacje, które Pani Wójt przedstawiła to się odbywały. W prasie piszą, że 

najlepsze konsultacje są w Niwiskach, że jest wszystko konsultowane. Więc pytam się, 

po co mamy podejmować jakąś uchwałę, która jest zupełnie zbyteczna. Jest koniec 

kadencji, pozostało nam pięć miesięcy, nie wiem czy to jest zgodnie z prawem. 

Dostaliśmy tą uchwałę późno – dopiero dzisiaj rano, a zgodnie ze Statutem Gminy 

powinniśmy ją dostać na 7 dni przed sesją, jest to ważna uchwała. Sprawa druga – 

była umowa, że uchwały mają być podpisane przez radcę prawnego. Uchwała nie jest 

podpisana przez radcę prawnego – dlaczego? Na sesji powinien siedzieć radca prawny 

i wyjaśnić nam, czy wszystko jest zgodnie z prawem. Ogólnie – ja za tą uchwałą nie 

zagłosuję dlatego, że konsultacje u nas są dobrze prowadzone, mieszkańcy są z tego 

wszyscy zadowoleni i  najlepsze konsultacje to spotkanie na zebraniu wiejskim, 

wyjaśnienie spraw, ja te konsultacje pochwalam. W projekcie uchwały proponuje się 

różne formy konsultacji, np. przez komputer. Często jest tak, że większe uprawnienia 

ma Wójt aniżeli my byśmy mieli. Ja myślę, że jeśliby zaszła taka konieczność 

konsultacji (chociaż ja nie widzę takiej potrzeby), to możemy wtedy podjąć taką 

uchwałę jednorazowo. Na razie na dzień dzisiejszy nie widzę potrzeby, żebyśmy 

podejmowali taką uchwałę, bo nie ma nic pilnego do konsultacji. 

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 4 ust. 11 i art. 5 przewiduje przeprowadzenie 

konsultacji w następujących sprawach: 

- tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia gmin oraz ustalenia ich granic,  

-nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalenie jego granic, 

- ustalenie i zmiany nazwy gmin oraz siedziby ich władz, 

- tworzenie jednostki pomocniczej. 

Gdyby wymienione sytuacje miały u nas  miejsce, to należało podjąć taką uchwałę. 

Wszystkie inne sprawy, które są związane z budżetem czy innymi zadaniami, są 

bardzo dobrze konsultowane i ja to pochwalam. Są ogłoszenia dla mieszkańców, 

spotkania na zebraniach wiejskich i są to najlepsze konsultacje. Jeżeli chodzi o 

konsultacje przez komputer – wiele osób nie korzysta z tego bo komputerów nie mają. 

Uważam, że nie ma potrzeby takiej uchwały podejmować, ja będę przeciwko jej 

podjęciu” – zaznaczył radny Skiba, „bo nie ma potrzeby jej podejmować. A to co 

robimy jest bardzo dobre, na wszystko są konsultacje. Po co podejmować jakąś 

uchwałę, nie wiemy co to z tego wyjdzie. Później ktoś może mieć pretensje, że ja 

podnosiłem rękę w nieodpowiednim czasie. Będzie nowa rada za parę miesięcy, niech 

podejmuje taką uchwałę. Nie ma takiej potrzeby, aby dzisiaj ją podejmować, a 

przeprowadzać konsultacje i tak można” – zaznaczył radny Skiba. 

- Radny Wacław Pogoda ma bardzo duże obiekcje odnośnie formy tych konsultacji. 

Zebranie wiejskie jest dostępne dla każdego, natomiast formy elektroniczne nie są 

dostępne dla każdego i nie widzimy tu równości szans. Można formą elektroniczną 

przeprowadzić konsultacje w bardzo wąskim gronie i będzie to wiążące, inni nawet o 
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tym nie będą wiedzieć. „Uważam że nie ma tu równości szans i ta forma jest nie do 

przyjęcia” – podkreślił radny. 

- Zadziwiona jestem, że radni nie chcą, żeby jak największa wiedza szła do 

mieszkańców” – odpowiedziała Pani Wróbel. „To jest uchwała, która mówi o 

terminach i o wyjaśnieniu, co dały efekty konsultacji. Po drugie – to nie jest jedna 

forma i dzisiaj jeżeli coś poddaję pod konsultacje to jest i na tablicach ogłoszeń, i na 

zebraniu wiejskim, i na stronie internetowej. Dzisiaj musimy pójść i pod tego 

młodego, pod tego starszego i pod tego, co czyta w sklepie, na tablicy ogłoszeń i na 

stronie internetowej. Ja w tym kierunku idę, to jest uchwała, która tylko porządkuje 

zasady konsultacji, ona nic innego nie daje. Ja i tak dążę, aby ta wiedza w różny 

sposób szła do mieszkańców. To jest uchwała, która porządkuje, daje terminy, nie 

mówię o tym, co mówi ustawa o konsultacjach, gdzie jest obowiązek. Uchwała mówi 

o czym innym, o wyjściu do mieszkańca. Mnie ta uchwała jest potrzebna i nie, bo ja i 

tak budżet obywatelski rozpiszę, bo tworzę projekt budżetu i do moich kompetencji 

należy. Ja mogę tylko w konsultacjach dać coś, co jest pod kompetencją Wójta. Jeżeli 

będzie pod kompetencją Rady i Rada wpadnie na pomysł, że trzeba to skonsultować z 

mieszkańcami, to Rada w oparciu o tą uchwałę napisze podstawę prawną i da warianty 

w oparciu o co prowadzona jest konsultacja, czy w oparciu o zebrania wiejskie, czy o 

internet, czy o tablice ogłoszeń, a może spotkania z grupą mieszkańców. Uchwała nic 

innego nie porządkuje, ja jestem zdziwiona, że się nie chce pójść z prawem w 

kierunku mieszkańca”. 

- Przecież Pani to robi – włączył się  radny Skiba. W komputerze jest umieszczane, kto 

chce to sobie poczyta. Gdyby Pani tego nie robiła, to bym się zgodził, ale Pani robi 

jeszcze więcej, aniżeli pisze w uchwale, dlatego nie ma potrzeby jej podejmować. 

- Radny Stanisław Bryk zadał pytanie, co pani Wójt rozumie przez jednostkę 

organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji? W pierwotnym tekście 

było gminna jednostka organizacyjna…. 

- W odpowiedzi Pani Wójt wyjaśniła, iż może to być nie tylko gminna jednostka 

organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji, załóżmy szkoła czy 

gimnazjum, ale może to być sołectwo. W zarządzeniu czy uchwale rady wskaże się, 

kto za to jest odpowiedzialny, w zależności od tego, czego będzie dotyczyć 

konsultacja. 

- Pierwotnie odebrałem to jako pewną formę propagandy, która służy raczej 

zbliżającym się wyborom – powiedział radny Bryk. Same konsultacje w moim pojęciu 

są bardzo wskazane, ale one były wskazane zarówno dzisiaj, jak i osiem czy cztery 

lata temu, kiedy Pani zaczynała swoje urzędowanie. Te konsultacje  należało 

prowadzić zawsze i ja tego typu działania pochwalam. Dzisiaj – w ostatniej chwili jak 

się widzi taką zmasowaną propagandę w kolbuszowskim korso, jak to będzie budżet 

obywatelski, jak to będą konsultacje (już na pewno czytam tekst jutrzejszy) to 

zastanawiam się, czemu to służy. Pochwalam konsultacje społeczne, jestem za 

konsultacjami, tutaj uważam, że ten regulamin, tą uchwałę  należało troszeczkę 

doprecyzować, skorelować z ustawą o konsultacjach społecznych, uzyskać podpis 

radcy prawnego na projekcie uchwały, przekonsultować najpierw z radą czy 

przewodniczącym, dopiero przedstawić na następnej sesji do zatwierdzenia. 

- Tą uchwałę przesłał mi radca – poinformowała Pani Wójt, ale radca jest na urlopie za 

granicą. 
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- Radny Bryk kontynuował swoją wypowiedź. „Jeżeli chodzi o budżet obywatelski – 

rzeczywiście ma prawo go Pani sporządzić, ale on do tej pory już był sporządzany. 

Fundusze sołeckie są formą budżetu obywatelskiego. Za Pani pracy w Urzędzie 

Gminy w roku 1992 w Radzie Gminy zrobiliśmy poważniejszy budżet obywatelski, bo 

rozdzielono i przekazano pieniądze na wszystkie sołectwa o wiele znaczniejsze kwoty. 

(Dzisiaj planuje się 500 tys. zł., tj. w przeliczeniu na jedno sołectwo około 65 tys. zł.). 

Czy to zdawało egzamin?, było takie zamieszanie, na realizację później generalnych 

zadań brakowało pieniędzy, ale zawsze twierdziłem, że fundusze sołeckie są dobrą 

formą. Załatwia się małe zadania i niech one będą – to już jest forma budżetu 

obywatelskiego. Nie trzeba od razu wielkich działalności, bo mogą się zdarzyć jakieś 

absusy (będą nie wiadomo co kupować czy robić). Tutaj trzeba ukierunkowania 

budżetu dlatego, że gmina ma jeszcze do realizacji wiele zadań. Są zadania w 

dziedzinie infrastruktury drogowej, infrastruktury kanalizacyjnej, poprawa niektórych 

elementów wodnych itd. Nie można działać tak, jak działa rząd, który zlikwidował np. 

przemysł stoczniowy, dzisiaj Niemcy robią statki, a Polacy budują stadiony. Tak 

działać nie możemy, tak trzeba to robić, żeby to miało ręce i nogi, środki ściskać, 

oszczędzać. Mówię tu również w kontekście Strategii Rozwoju Gminy Niwiska, bo 

niektóre hasła są bardzo dobrze zapisane, są wskazane zadania i potrzeby, wymienione 

słabe strony. Nie chciałbym się odnosić do krytykanctwa, które tam się zawiera czy 

innych rzeczy, można by na ten temat dyskutować, trzeba by się zastanowić nad rolą 

urzędnika, czy on jest rzeczywiście od tego, żeby pracował i służył ludziom, czy żeby 

odpoczywał w eleganckich warunkach. W strategii używa się pojęcia, że przeszkadza 

krytykanctwo, żądaniowość, życzeniowość, ja myślę  że należałoby też te pojęcia 

zdefiniować.” 

Wobec wyczerpania listy dyskutantów, przystąpiono go głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na 

terenie Gminy Niwiska. „Za” podjęciem uchwały głosowało 5 radnych, „przeciw” – 

8, „wstrzymała się od głosowania” - 1 osoba. Rada nie podjęła uchwały. 

 

Ad pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Niwiska. 

- Projekt uchwały omówiła Pani Wójt. Zmiana Statutu polega na dopisaniu jednostki 

organizacyjnej – Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach. Uchwała będzie wchodziła 

w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą od 1 września 2014 roku. 

- Rada Gminy – nie wnosząc uwag jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLIII/314/2014 

r w sprawie zmiany w statucie Gminy Niwiska. („Za” głosowało 13 radnych). 

 

Ad pkt 16. Interpelacje i zapytania radnych. 

Ad pkt 17. Sprawy różne i wolne wnioski. 

- Radny Piotr Skiba zadał pytanie, jak wygląda sprawa którą zgłaszał odnośnie 

budynków w Trześni. Czy cokolwiek zrobiono w tym kierunku? 

- Odpowiedzi udzieliła Pani Wróbel. Jeżeli chodzi o Pana Maruta, zostało napisane do 

niego pismo o odkrzaczenie i oczyszczenie. Po wykonaniu telefonu do właściciela, że 

sprawa zostanie zgłoszona do nadzoru budowlanego to twierdzi, że poprawi budynek. 

- Budynek nie został poprawiony, jedynie rozwalono małą szopę. Poza tym wszystko 

jak stało tak stoi – odpowiedział radny Skiba. 
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- Radna Dłużeń pyta, dlaczego nie działają lampy, które są postawione przy górze w 

Hucisku? 

- Nie działają, bo nie zostało włączone przez Zakład Energetyczny – odpowiedziała 

Pani Wójt. Od grudnia do dziś dnia nie zostały włączone przez ENERGA Gdańsk. 

Może  już będzie włączenie. 

- Kolejna sprawa, jaką zajęła się radna Dłużeń dotyczy boiska sportowego w Hucisku. 

Zostało wprawdzie troszkę poprawione, ale czy nadaje się ono do użytku?, będą 

prowadzone tam eliminacje, czy boisko to spełnia wymogi, aby na nim grać? 

- Odpowiedzi udzielił Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucisku Pan Bogusław Kuna. 

Nie jest to boisko pełnowymiarowe, jest ono przyszkolne. Nawierzchnia została 

zwałowana, boisko wyrównane na tyle, na ile można było, obsiano ubytki trawy w 

okolicy bramek. Jest ono przygotowane do rozgrywek, tylko nie spełnia wymogów 

pełnowymiarowych. Może drużyny będą grać niższymi składami. 

- Radny Wacław Pogoda poruszył sprawę dotyczącą skargi z Przyłęka. Kilku radnych 

pytało Pana Pogody, jakie to pismo wpłynęło od Państwa Róg w sprawie Komisji, 

która została powołana dla rozpatrzenia skargi. Jak radni pamiętają na sesji 25 marca 

br. powołaliśmy komisję doraźną do sprawy rozwiązania skargi Państwa Róg  

( zakrzaczenie działki nr 138 w Przyłęku). Komisja w dniu 12 maja 2014 r. odbyła 

spotkanie, podjęła słuszne rozwiązanie, strony udało się tam pogodzić. Teraz okazuje 

się - Państwo Róg piszą, że nie jest to realizowane, co strony się zobowiązały. 

„Pozwoliłem sobie przeanalizować te dokumenty, jakie były po kolei. Czyli 25 marca 

powołano Komisję, 31 marca wpływa wniosek właścicieli działki nr 138 o wydanie 

decyzji. Decyzja zostaje wydana 10 maja , Komisja pracuje w terenie 12 maja i 

właściciele nie informują Komisji, że się starają o decyzję albo że już taką mają. 

Proszę państwa, jakie to jest dziwne, pytam się, czy było antydatowanie dokumentu?, 

bo Komisja powinna wiedzieć, właściciele powinni poinformować przynajmniej, że 

się starają o taką decyzję. Tymczasem oni już ją mieli, bo dziesiątego już ją otrzymali. 

Czy było tam jakieś działanie osób trzecich? ….  Dzisiaj Państwo Róg dostaną od nas 

odpowiedź.”  

- Pani Wójt wyjaśniła; na pewno nie było żadnego antydatowania. Wpłynęło do nas 

pismo o wycinkę być może dlatego, że dostali zawiadomienie o tym, że komisja 

będzie w terenie. Decyzja została wydana, a wycinki nie może być dzisiaj bo jest 

Natura 2000 i dopiero po 15 października można będzie wycinać, RDOŚ nie wydałby 

nam pozytywnej opinii. W czym problem? – pytała Pani Wójt. 

- Problem w tym, że nie poinformowali Komisji o tym, że wystąpili o taką decyzję ani 

też że ją mają. Byłoby to zupełnie inne działanie. Dla mnie jest to bardzo dziwne – 

dodał Przewodniczący Rady Pan Pogoda. 

- W jakim terminie będzie robiona modernizacja dokumentacji leśnej na Przyłęku? – 

pyta radny Bryk. Ma być planowana na ten rok. 

- Jeżeli chodzi o plan urządzania lasów chłopskich, to było robione w tamtym roku, do 

listopada było wyłożenie planu – odpowiada Pani Wójt. Dzisiaj jest robiona mapa 

numeryczna dla ewidencji gruntów i nieruchomości przez Starostwo Powiatowe w 

Kolbuszowej. W dniu 1 czerwca na zebraniu w Przyłęku była firma, informowała, że 

rozpoczęli działania, w październiku – listopadzie będzie wyłożenie.  

- Radny Bryk zastanawia się, czy ta decyzja akurat nie jest skorelowana z tymi 

działaniami. 
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- W naturze 2000 wycinać drzewa można dopiero po okresie lęgowym – wyjaśnia Pani 

Wróbel. 

- Radny Piotr Skiba zwrócił się do Przewodniczącego Rady z prośbą, aby przy 

przyjmowaniu dokumentów zwracał uwagę na przestrzeganie uchwał Rady. Zgodnie 

ze Statutem Gminy radni powinni otrzymywać dokumenty na 7 dni przed sesją. 

Zrozumiałym jest, że są pewne uchwały, które trzeba szybko przyjąć, to zgadzamy się 

z tym. Ale taką uchwałę, która była dzisiaj i wiele innych – by nie podrzucano radnym 

w ostatniej chwili, bo nie możliwości ich skorygować. Później społeczeństwo śmieje 

się z radnych, że głosują za byle czym. „Tak być nie może, dlatego proszę, aby Pan 

zwrócił uwagę przy przyjmowaniu dokumentów – uchwał” – podkreślił Pan Skiba. 

Sprawa druga – skoro mamy radcę prawnego – powinien uczestniczyć w sesjach, bo 

tak wyraźnie stanowi Statut. Powinien podpisać każdą uchwałę – dlaczego nie są 

zaparafowane wszystkie uchwały? – pytał dyskutant. Ostatnia sesja była w kwietniu i 

było na to dosyć czasu, by skorygować uchwały, sprawdzić czy wszystko jest zgodnie 

z prawem. „Wreszcie przestańcie radnych oszukiwać, bo my się nie pozwolimy 

oszukiwać” - mówił radny Skiba. „Widać, że jesteście uzależnieni od Pani Wójt – 

mówią wszyscy, co to za Rada jest? Ja słyszałem takie wypowiedzi, że ta Rada nic jest  

nie warta, ona głosuje jak Pani Wójt chce”. Następnie radny zaznaczył, iż nie mówi 

tego po to, żeby robić Pani Wójt na złość. Jeśli jest coś dobre, to radny Skiba głosuje i 

popiera to i często stawia wniosek, żeby zdecydowanie poprzeć. Ale jeżeli widzi że 

coś nie jest tak, jak być powinno, to o tym mówi. Nie było żadnej potrzeby 

podejmować takiej uchwały, a jeśli zajdzie konieczność, to w każdej chwili Rada 

może ją podjąć. Dzisiaj w tej uchwale można się byle czego domyślać, kiedyś nie 

widomo co może z tego wyjść i społeczeństwo powie: to radni zagłosowali, taką 

mamy Radę. Radny przypomniał o podejmowanej uchwale w tamtym roku dotyczącej 

oświaty. Pytał wówczas, czy się coś zmieni i otrzymał odpowiedź, że nie. Okazało się 

później, że się zmieniło i były pretensje do radnych, że głosowali. Pan Skiba ma 

pretensje do dyrektorów szkół, że nie korygują takich spraw, a radni niech się 

zastanowią nad tym, co robią. Niech nie mówią, że głosują, bo Pani Wójt tak chce. Oni 

się mają zastanowić, nad czym głosują. Niektórzy radni nawet nie czytają projektów, 

później wychodzą takie czy inne sprawy i ludzie śmieją się, co to za Rada jest? „Chcąc 

być silnym to my musimy wiedzieć, nad czym głosujemy” – podkreślił radny Skiba. 

Zaapelował o przestrzeganie prawa, jest dosyć czasu, aby się zastanowić i dobrze 

zrobić uchwałę, nie będzie żadnych nieporozumień. Tłumaczył, że nic złośliwie nie 

zrobił, miał podejrzenia, że uchwała może być nie w porządku i nic się nie stanie, jeśli 

ktoś przygotuje tą uchwałę w inny sposób, następnym razem ją rozpatrzymy. 

- Do wypowiedzi radnego ustosunkowała się Pani Elżbieta Wróbel. Uchwała była już 

omawiana na Komisji Oświaty oraz Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego. 

Radny Skiba na Komisji Oświaty nie miał żadnych uwag. „ Radny nie idzie pod 

społeczeństwo, pod wiedzę, żeby szła do mieszkańców, bo to jest uchwała, która idzie 

w kierunku mieszkańców, żeby konsultować z mieszkańcami, żeby szło do ludzi. Nie 

tylko ja – jako Wójt, bo mam obowiązek, tylko trzeba wysłuchać to społeczeństwo. 

Jeżeli chodzi o uchwałę, o której wspominał radny Skiba – to dyrektorzy nie są winni 

bo wiedzieli, w jaki sposób jest uśrednianie etatu i wiedzieli, że nic nam nie pomoże 

czy chcemy, czy nie, był obowiązek że trzeba było to  uśrednić, bo do SIO nie poszły 

sprawozdania (nie dało się tego wprowadzić). Tylko nauczyciele – bo nie poszło po 
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ich myśli – wtedy było źle. Bo trzeba było obciąć część etatu bo uczył jako 

bibliotekarz- 26, jako świetlica- 30, jako nauczyciel pedagog -18. Ale etat należało 

uśrednić, bo sprawozdanie SIO nie przyjęło nieuśrednionych wymiarów. Jeżeli chodzi 

o zatrudnienia nauczycieli to dyrektorzy się starali tak, żeby nauczyciel na tym nie 

stracił. Były placówki, na których się nie dało, bo jak nie ma godzin i nie ma co temu 

nauczycielowi przypisać, to się mu nie dało. Trzeba temat rozumieć, żeby głos 

zabierać. Natomiast uchwała w sprawie konsultacji jest to otwarcie się na mieszkańca 

gminy i iście w kierunku rozpoznawania różnych problemów małych i dużych, bo 

różne pomysły ludzie mają i trzeba ich wysłuchać. „ Jeżeli podjęliście tutaj jakieś 

hasło z gazety z korso, które tam usłyszało gdzieś bokiem, bo nie słyszało dokładnie o 

co chodzi, bo skoro nie wyszło zarządzenie z zasadami, skoro nikt nie określił, na 

jakich zasadach to będzie, to nie należało tego pisać. Ale ponieważ pani łapie 

wszystko, co możliwe żeby była publika, żeby rozchodziło się….  Ja jeszcze nie wiem, 

na jakich zasadach będzie budżet obywatelski. Ten budżet będzie, bo ja go dam w 

teren, może pomysły różne ludzie mają. I to nie jest 50 tys. zł na wieś bo ja nie dzielę 

ani do mieszkańców, ani do miejscowości. Jeżeli wskaże 500 tys. zł. ( nie wiem, jaką 

kwotę wskaże 300 tys., 500 tys.) to będzie można zgłosić zadania poparte przez 10 – 

15 mieszkańców, na które będziemy głosować fizycznie przez złożenie ankiety u 

sołtysa, w Urzędzie Gminy czy przez internet. Można wskazać potrzebę nie tylko w 

swojej wsi, można widzieć chodnik do gimnazjum czy drogę do Kamionki. Do 

projektu budżetu będzie uwzględnione to, co będzie najwyżej zapunktowane, ale i 

Rada Gminy o tym będzie decydować w budżecie. Trzeba w różny sposób szukać 

pomysłów, bo wszyscy mamy pomysł na to, żeby się rozwijać, żeby było jak najlepiej. 

Nie wiem, czy to jest perspektywa tylko startowania na radnego?  Nie, bo dlatego się 

Pan podjął na radnego, żeby nam było wszystkim lepiej. I ten urzędnik, który tu 

pracuje na pewno nie robi złośliwie, tylko działa w tym kierunku, żebyśmy jak 

najlepiej obsługiwali petenta i żeby jak najlepiej było w Gminie” – powiedziała Pani 

Wójt. 

- Ponownie zabrał głos radny Skiba. „Jeśli ja się pytałem Pani, czy będą jakieś 

zmiany? Nie będzie – odpowiedziała Pani Wójt. Trzeba było powiedzieć, że będą, nie 

wiem jakie, ale będą - to jest ważne” – zaznaczył radny. Wracając do uchwały w 

sprawie konsultacji radny podkreślił, że Pani Wójt  wszystko konsultuje ze 

społeczeństwem na zebraniach. Gdyby tego nie robiono – to zgoda, uchwała byłaby 

potrzebna, ale jest to dobrze robione. Nikt nie ma pretensji o to, że sprawy nie są 

konsultowane ze społeczeństwem. Po co potrzebny nam jest jeszcze jeden papier? – 

pytał Pan Skiba. Wreszcie zróbmy porządek i przestańmy bawić się w administrację 

bo nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych papierów. 

- Przewodniczący Rady odniósł się do kwestii terminów. Zawiadomienie o sesji było 

napisane 9 czerwca, więc ważne dokumenty, które były związane z absolutorium, 

dokumenty które są z budżetem związane, stara się 14 dniowego terminu 

dotrzymywać. Są takie sytuacje, że rozpisuje się sesje, a nie ma przygotowanych 

uchwał bo są w dopracowaniu, więc co robić, nie wprowadzać ich do porządku? Ale 

zasadnicze dokumenty ważne są dostarczane w terminie. Częściowo radny Skiba ma 

rację, coś się robi w ostatniej chwili, ale nie może być to nagminne. W przypadku tej 

uchwały na pewno jest racja, radny dowiedział się o niej na komisji. Inaczej się 

odbiera dokument czytany tu, inaczej się odbiera dokument, który można sobie 
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spokojnie przeglądnąć i przemyśleć. W uchwale tej jest nierówny dostęp do tych 

mediów, którymi może być przeprowadzana konsultacja. Pan Pogoda wie, ile osób w 

jego miejscowości ma dostęp do internetu. 

- Na zakończenie zabrał głos  radny Bryk. „Pani Wójt – jeżeli ktoś nie udzielał – jak 

Pani twierdzi – informacji tej Pani z Korso Kolbuszowskiego, to należałoby tą Panią 

gdzieś polecić do rządu, żeby odczytywała myśli załóżmy przywódców innych 

sąsiednich krajów, służyła jakoś pożytecznie. Natomiast na kanwie wystąpienia 

radnego Skiby pięknie Pani to rozegrała, bo Pani to wykorzystała jako piękne 

wystąpienie reklamowe przed zbliżającymi się wyborami” – powiedział radny. 

               Ponieważ porządek obrad został wyczerpany i nikt nie zabierał głosu w 

dalszej dyskusji, na tym zakończono obrady XLIII Sesji Rady Gminy Niwiska.  
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