
1 

 

Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska  odbytej w dniu 22 września 2014 r. 

 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych. Lista obecności radnych i 

zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym 

5. Ocena gospodarki odpadami w związku z znowelizowaną ustawą o utrzymaniu 

czystości i porządku po pierwszym roku funkcjonowania. 

6. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Trześni. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału  

w nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska, 

 a Gminą Cmolas w zakresie zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego 

zamieszkałego na terenie Gminy Cmolas do Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu. 

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

Niwiska na 2014 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 

Gminy Niwiska na 2015 rok z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu 

Kolbuszowskiego. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Sprawy różne i wolne wnioski. 

               

Ad pkt 1. Obradom przewodniczył przewodniczący Rady Gminy Wacław Pogoda, 

który po powitaniu radnych oraz przybyłych gości stwierdził, iż w sesji uczestniczy  

14 radnych, co stanowi odpowiednie quorum do podejmowania prawomocnych 

uchwał. 

 

Ad pkt 2. Do zaproponowanego porządku obrad radnie nie wnosili żadnych uwag, 

został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad pkt 3. Jednogłośnie – nie wnosząc uwag - przyjęto protokół z sesji odbytej w dniu 

20 sierpnia 2014 roku. 

 

Ad pkt 4. Wójt Gminy Elżbieta Wróbel złożyła informację ze swej działalności w 

okresie od 20 sierpnia 2014 do 22 września 2014 r. (Informacja stanowi załącznik do 

protokołu). 
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- Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiocie w/w informacji. 

Ad pkt 5.  Ocena gospodarki odpadami w związku z znowelizowaną ustawą  

o utrzymaniu czystości i porządku po pierwszym roku funkcjonowania. 

- Pani Elżbieta Wróbel odczytała informację z realizacji Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska. Powyższą informację otrzymali radni 

w materiałach sesyjnych i stanowi załącznik do protokołu. 

            W dyskusji zabrali głos: 

- Radny Piotr Skiba zadał pytanie, czy wszystkie gospodarstwa z terenu naszej gminy 

podpisały umowy? 

- Odpowiedzi na powyższe udzieliła Pani Elżbieta Wróbel. Umowy podpisały 

wszystkie gospodarstwa. Są tacy, którzy nie płacą, może są nieściągalni. Na dzień 

dzisiejszy aby ściągnąć pieniądze od tych, którzy nie płacą, trzeba skierować sprawę 

do sądu. Nie da się sprawy skierować do komornika, bo ta ustawa nie podlega pod 

egzekucję komorniczą. W nowelizacji ustawy proponuje się oddzielić odbiór odpadów 

od zagospodarowania, również projekt zakłada, aby egzekucję -  tak jak w przypadku 

podatków - kierować do komornika. Do dłużników wysyłane są upomnienia, wśród 

osób na 1037 zł są osoby, które jest stać dokonać wpłaty. Są też osoby, które na 100% 

nie zapłacą.  

- Pytanie kolejne radnego Skiby – jak procentowo wygląda zbiórka odpadów do 

założeń, które mamy w tym roku? Ponadto czy się mieścimy w tych środkach, które 

zbieramy, czy tych pieniędzy starcza? 

-  Mieścimy się w progach – poinformowała Pani Zygmunt. Pieniędzy powinno 

wystarczyć – dodała Jolanta Łagowska. Nie będzie jednak takich dochodów, jakie 

zostały zaplanowane. Jeżeli chodzi o ściągalność – po upomnieniach dużo ludzi 

zapłaciło. 

- Radny Bryk dopytywał, czy – jeżeli chodzi o zaopatrzenie w wodę egzekucja musi 

odbywać się przez sąd, czy można wystąpić do komornika? Radny widzi takie 

sytuacje, że pracownicy niektórzy urzędu nie płacą, co na komisji wychodzi. 

- Jest to należność niepodatkowa i należy wystąpić przez sąd – wyjaśniła Skarbnik 

Gminy. 

- Zdaniem radnego Skiby należy pozytywnie ocenić gospodarkę odpadami, zakład 

odbierający odpady pracuje dobrze, gmina też wywiązuje się z obowiązków, wszystko 

jest na czas. „Oceniam to bardzo pozytywnie. System dobrze działa na terenie naszej 

gminy” – powiedział radny. 

-Sołtys wsi Hucina Adam Chlebowski ma bardzo dobre recenzje w stosunku do 

DEZAK-o. Wykonują bardzo czarną robotę bo biorą każdą ilość śmieci. Jako 

gospodarz wsi chciałby wiedzieć, jak to jest w miejscowości Hucina jeżeli chodzi  

o nieściągalność oraz w poszczególnych miejscowościach (liczebnie). 

- Radna Cecylia Lubach zadała pytanie, kto odpowiada za odbiór śmieci  

z pojemników przy cmentarzu? 

- Pojemniki przy cmentarzach stoją na działkach gminnych, wywozi je DEZAK-o po 

zgłoszeniu przez Urząd Gminy, że jest pełny. Wywożone są w ramach ustalonej 

opłaty, nic dodatkowo nie płacimy. 
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- Radnego Roberta Łakomego interesuje, czy DEZAK-o również ma wywozić tzw. 

dzwonki? 

- W przetargu mieliśmy wskazane ilość pojemników dzwonkowych na terenie gminy 

(32), które opróżnia DEZAK-o. W dniu dzisiejszym zostały opróżnione w Trześni. Wg 

zapisów firma ma czas na opróżnienie 7 dni od zgłoszenia telefonicznego – 

odpowiedziała Elżbieta Wróbel. 

Innych pytań nie było. 

 

Ad pkt 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2014 

roku. 

- Informacja została radnym złożona w miesiącu sierpniu – informuje pani Wójt. 

W dniu 30 grudnia 2013 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie budżetu Gminy 

Niwiska na 2014 rok, w której określono dochody budżetu gminy w wysokości 

17 494 310,65 zł., a wydatki budżetowe w wysokości 17 803 420,65 zł. W wyniku tak 

zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych budżet 2014 roku stał się 

budżetem niezrównoważonym z deficytem budżetowym w wysokości 309 110,00 zł. 

Zarówno dochody budżetowe jak i wydatki budżetowe zostały zgodnie z ustawą o 

finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z uwzględnieniem późniejszych 

zmian, podzielone na bieżące i majątkowe. Planowane dochody bieżące to kwota 

15 511 154,65 zł., a majątkowe 983 156,00 zł. Natomiast wydatki bieżące to kwota 

14 699 306,36 zł., i majątkowe 3 104 114,29 zł. Ustalony deficyt budżetu gminy  

w wysokości 309 110,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi  

z kredytów i pożyczek. W uchwale tej w § 1 ust. 6 i 7 ustalono przychody  

w wysokości 2 016 051,45 zł., pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów  

i pożyczek oraz rozchody w wysokości 1 706 941,45 zł. na spłatę rat pożyczek  

i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W I półroczu w wyniku zmian w 

budżecie wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami wójta, budżet 

na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi po stronie dochodów 18 807 324,27 zł.,  

a wydatków 19 547 413,27 zł. Zaplanowany w dniu 30 grudnia 2014 roku deficyt 

budżetu gminy został zwiększony w uchwale z dnia 25 marca 2014 roku o kwotę 

430 979,00 zł.  

W uchwale tej wprowadzono wolne środki w wysokości 447 679,00 zł. Jako 

nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających 

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, równocześnie zmniejszono przychody 

z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 16 700.00 zł. Do 

kwoty 740 089,00 zł. W wyniku tak dokonanej zmiany deficyt budżetu gminy na  

2014 rok został zwiększony do kwoty 740 089,00 zł. Wykonanie budżetu gminy na 

dzień 30 czerwca 2014 roku po stronie dochodowej to kwota 10 442 931,22 zł., co 

stanowi 55,4% planu, natomiast po stronie wydatków to kwota 9 783 589,58 zł., co 

stanowi 50,1% planu. W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków 

budżetowych została wykonana nadwyżka budżetu w wysokości 639 341,64 zł. I 

półrocze nie jest odzwierciedleniem realizacji budżetu, większość inwestycji jest 

płacona w II półroczu. 
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- Radni uznali, że nie ma potrzeby szczegółowego omawiania wykonania budżetu.  

- Pan Piotr Skiba ma pytanie związane z działem bezpieczeństwa. Chodzi o straże – 

miało być ściągniętych trochę środków z wojewódzkiego funduszu ochrony 

środowiska. 

- Mamy umowę podpisaną dopiero w drugim półroczu – odpowiedziała pani  

Elżbieta Wróbel, a więc będzie zrealizowane, wszystkie urządzenia zostaną wręczone 

ochotniczym strażom pożarnym. 

- Kolejna uwaga radnego Skiby – mamy niską ściągalność w ZUK-u odnośnie ścieków 

i wody. Tu trzeba coś zrobić bo na tym zakład traci. Kto korzysta z wody, powinien 

płacić w miarę możliwości. Kwota 50 tys. zł. zaległości to jest za dużo. Później zakład 

będzie narzekał, że nie ma pieniędzy na proste potrzeby. 

- Kierownik Skiba  zastanawiał się nad podpisaniem umowy z firmą windykacyjną. 

Generalnie nie jest tak, że ludzie nie płacą, większość ludzi płaci z opóźnieniem. 

- Zdaniem radnego Skiby budżet w I półroczu był dobrze realizowany.  

 

Ad pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w 

Trześni. 

- Głos zabrał Dyrektor Szkoły pan Surowiec. Przystępując do wyboru patrona 

zastanawiano się, kto może nim być. Patronem powinna być osoba, która jest 

zasłużona dla środowiska, regionu, kraju. Może to być osoba która ma osiągnięcia 

naukowe, ale przede wszystkim osoba, która ma jakiś dorobek pracy z młodzieżą. 

Procedura w Szkole Podstawowej w Trześni rozpoczęła się w listopadzie ub. roku. 

Inicjatywa o wyborze patrona wyszła ze środowiska szkolnego. Szukając patrona 

szkoły rozważano ośmiu kandydatów. W ostatecznym głosowaniu środowisko szkolne 

wybrało gen. Władysława Sikorskiego – osobę związaną z naszym regionem, 

wybitnego polityka, męża stanu, urodził się w Tuszowie Narodowym. Drugą 

kandydaturę wysunęli uczniowie, była to kandydatura Św. Jana Bosko. W styczniu 

rodzice wysunęli kandydaturę Jana Polski Walczącej. Wizytator bardzo pozytywnie 

wyraził się o tych kandydaturach, prosił tylko by zwrócić uwagę, by była to osoba, 

która ma dorobek pracy z młodzieżą. Św. Jan Bosko jest to ksiądz, który zaraz po 

uzyskaniu święceń kapłańskich po podjęciu pracy na parafii zaczął pracować z 

młodzieżą. Była to osoba wrażliwa., jako ksiądz zauważył, że bardzo wiele młodzieży 

błąka się po ulicach. Zjawisko to było spowodowane tym, że II połowa XIX wieku to 

jest wielki rozwój przemysłu, był duży napływ młodzieży ze wsi do miast w 

poszukiwaniu pracy. Praca w XIX wieku była w fabrykach koszmarem, pracowały 

także dzieci. Aby te dzieci mogły jako tako  pracować, musiały cokolwiek umieć, a nie 

mogły nic umieć, skoro nie chodziły do szkoły. Tutaj Jan Bosko podjął taką 

inicjatywę, która najpierw uzyskała zgodę biskupa a następnie papieża, w celu 

stworzenia szeregu szkół. Idea wychowywania przez pracę - uczenie zawodu, dzięki 

czemu młodzi ludzie sami by sobie poradzili w dorosłym życiu, stała się podstawą 

systemu edukacyjnego w Ameryce Północnej. System edukacji poprzez pracę (zajęcia 

praktyczne) bardzo szybko się sprawdził. Było to związane z wielkim rozwojem 

przemysłu w Stanach Zjednoczonych, było duże zapotrzebowanie na młodych, 



5 

 

wykształconych ludzi pod kątem odpowiedniego zawodu. Św. Jan Bosko angażował 

do pracy w tych swoich szkołach swoich wychowanków wg zasad nauki poprzez 

pracę. Problem jaki był z młodzieżą w XIX wieku też jest obecnie. Mamy wielką sieć 

szkół, ale z pracą dla młodzieży jest bardzo trudno. Wielkim osiągnięciem Św. Jana 

Bosko było to, że on wypuszczając tych absolwentów starał się niejako monitorować, 

co się z nimi dzieje., starał się ich wspierać i na tym polegała cała jego działalność. 

Czyli edukacja poprzez zajęcia - naukę zawodu i później wspieranie, pomaganie, 

monitorowanie rozwoju w dalszym życiu. Pod koniec swojego życia powiedział do 

swoich wychowanków: nie traćcie czasu, czyńcie wiele dobra, a nigdy nie będziecie 

żałowali, żeście je uczynili. Jeżeli będziemy czynić dobro, a to jest celem każdej 

szkoły, to nie będziemy się wstydzili za naszych absolwentów, a i oni sobie poradzą w 

dalszym życiu. Dyrektor szkoły dziękuje za wsparcie pani Wójt, pani Sekretarz oraz 

pani Paulinie Ofiara -  Przewodniczącej Rady Rodziców. 

-Radny Piotr Skiba popiera wniosek Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej. Skoro 

w głosowaniu większość tak zadecydowała, wniosek jest słuszny. 

- Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. „za” podjęciem 

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

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLV/322/2014 nadając Szkole 

Podstawowej w Trześni imię Św. Jana Bosko. Po podjęciu uchwały Wójt Gminy 

Elżbieta Wróbel i Przewodniczący Rady Gminy Wacław Pogoda przekazali na ręce 

Dyrektora Szkoły Krzysztofa Surowca i Przewodniczącej Rady Rodziców   

Pauliny Ofiara ręcznie namalowany portret Św. Jana Bosko. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwę, po czym obrady wznowiono. 

 

Ad pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w 

nieruchomości. 

- Projekt uchwały zreferowała pani Elżbieta Wróbel. Dotyczy działki w Kosowach na 

Ługnicy o nr ewidencyjnym 282 o pow. 0,12 ha w ½. Było to gospodarstwo 

przekazane łącznie z domem na Skarb Państwa przez ciotkę tej pani, która mieszka na  

nieruchomości. Na wniosek Gminy Niwiska nieruchomość została skomunalizowana 

przez wojewodę, pani Wójt stawia wniosek o sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

udziału wynoszącego ½ w nieruchomości o nr 282 o pow. 0,12 ha. 

- Radny Robert Róg nie ma żadnych przeciwskazań i prosi o przegłosowanie projektu 

uchwały, by dziewczyna mogła sobie kupić. 

- Radni jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr XLV/323/2014 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości. 

 

Ad pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą 

Niwiska a Gminą Cmolas w zakresie zapewnienia przewozu ucznia 

niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Cmolas do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu. 
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- Dowóz dotyczy dziecka z Kłodzin –informuje pani Wójt. Porozumienie zawiera się 

od 1 września 2014 do 26 czerwca 2015. Abyśmy mogli obciążyć Gminę Cmolas za 

dowóz ucznia, musi być podjęta stosowna uchwała. 

- Rada Gminy – nie wnosząc uwag jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLV/324/2014 

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska a Gminą Cmolas w 

zakresie zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na 

terenie Gminy Cmolas do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. 

Św. Jadwigi Królowej w Mielcu. 

 

Ad pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej Gminy Niwiska na 2014 rok. 

- Referuje pani Elżbieta Wróbel. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 

2014 rok o kwotę 55 027,00 zł.  

- Dział 750 odszkodowanie TUW dla Urzędu Gminy (zalanie piwnic w dniu  

31.07.2014 r.) -  4 846,00 zł. 

- Dział 758 zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – 43 181,00 zł. 

- Dział 852 świadczenia rodzinne z pomocy społecznej – 7 000,00 zł. 

              Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 

4 000,00 zł., są to świadczenia w pomocy społecznej. 

              Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 

94 300,00 zł.,  z tego wydatki bieżące o kwotę 39 300,00 zł.,wydatki majątkowe o 

kwotę 55 000,00zł.  

Dział 801 Gimnazja – realizacja programu „YOUNGTER PLUS” – 405,00 zł. ( po 

stronie wydatków będzie w innym paragrafie klasyfikacji budżetowej). 

W dowożeniu uczniów 50 000,00 zł. Mieliśmy wniosek do PFRON na zakup autobusu 

do przewozu uczniów, w tym roku wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony, 

dlatego zmniejszamy tą kwotę, a po stornie wydatków przeznaczymy na inne cele. 

Szkoły Artystyczne – 28 895.00 zł., zmniejszenie w zakupie sprzętu muzycznego 

(wydatki majątkowe). 

W rozdziale 80178 usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w Szkole Podstawowej w 

Niwiskach zmniejszamy 3 500,00 zł. na zakupie usług remontowych, ażeby wyrzucić 

na opracowanie dokumentacji na remont świetlicy. 

Dział 852 pomoc społeczna 4 000,00 zł. (zmniejszenie w odsetkach). 

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 6 500,00 zł.  

W funduszach sołeckich zmniejszenie 1 500,00 zł na imprezie integracyjnej, po stronie 

wydatków kwotę tą przeznacza się na obrzeże przy placu utwardzonym. 

W paragrafie 6050 w wydatku inwestycyjnym - wykonanie stałej podłogi  

z zadaszeniem przy budynku remizy OSP w Kosowach 5 000,00 zł. 

Dział 926 impreza integracyjno – sportowa (fundusz sołecki Hucisko) – 1 000,00 zł. 

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 

145 327,00 zł., z tego wydatki bieżące o kwotę 95 427,00 zł., wydatki majątkowe  

o kwotę 49 900,00 zł. 
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Dział 750 Administracja publiczna – 20 780,00 zł., z tego usługa dla firmy „Deloitte” 

jest 15 934,00 zł., pozostałe usługi – 4 846,00 zł. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 500,00 zł., z tego 

ogrodzenie placu koło remizy OSP w Hucinie 5 000,00 zł., zakup krawężników koło 

remizy OSP w Siedlance (fundusz sołecki) – 1 500,00 zł. 

Dział 801 Oświata i wychowanie – 106 642,00 zł. Ułożenie kostki na placu szkolnym 

w Hucisku – 50 000,00 zł., Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację 

zaplecza stołówkowo – świetlicowego przy szkole podstawowej w Niwiskach – 

3 500,00 zł. 

W rozdziale 80110 Gimnazja – realizacja programu „YOUNGSTER PLUS” 405,00 zł. 

W rozdziale 80132 szkoły artystyczne jest wydatek po stronie majątkowej na 

instrumenty muzyczne. W odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest 

10 500,00 zł. 

Dział 852 Pomoc społeczna – 7 000,00 zł., są to odsetki plus zwrot dotacji, które idą w 

innych paragrafach. 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wypłata stypendiów – wkład własny 

budżetu gminy 3 400,00 zł. 

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie dokumentacji 

projektowej pod budowę estrady wolnostojącej (fundusz sołecki Hucisko) 1 000,00 zł. 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – budowa kortu tenisowego w Trześni– 5,00 zł. 

W dyskusji radni nie zabierali głosu, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 

radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosowania” – 0. Jednogłośnie podjęto 

Uchwałę Nr XLV/325/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały 

Budżetowej Gminy Niwiska na 2014 rok. 

   

Ad pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w 

budżecie Gminy Niwiska na 2015 rok z przeznaczeniem na pomoc finansową dla 

Powiatu Kolbuszowskiego. 

- Zasadność podjęcia uchwały umotywowała pani Wójt. Wojewoda ogłosiła nabór 

wniosków do 30 września br. na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Starosta powiatu kolbuszowskiego zwrócił się do Gminy Niwiska z zapytaniem, czy 

gmina jest zainteresowana złożeniem wniosku na realizację inwestycji drogowej 

powiatowej przebiegającej przez teren naszej gminy. Montaż  środków to 50% wkładu 

gminy, 50% budżetu państwa. Odczytano pismo starosty kolbuszowskiego w tej 

sprawie. Biorąc pod uwagę kryteria, jakimi będzie kierowała się komisja rozpatrująca 

wnioski oraz posiadane przez Zarząd Dróg dokumentacje techniczne, istnieje 

możliwość włączenia do programu drogi powiatowej nr 1225 E Kosowy – Niwiska – 

kamionka – Sędziszów oraz budowy chodnika dla pieszych w ciągu tej drogi. 

Wójt Gminy pismo skierowała na dwie komisje rady – jednogłośnie podjęto decyzję, 

żeby Gmina Niwiska złożyła akces na pomoc finansową dla powiatu kolbuszowskiego 

na złożenie wniosku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Ponieważ maksymalny wniosek może być na 3 mln zł., projektujemy w uchwale  

pomoc dla powiatu 1,5 mln zł. (50% udziału po stronie samorządu). Byłby to 1 400 m  
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odcinek drogi od Kosowy Ługnica do remizy w Kosowach (420 tys. zł.), chodnik od 

remizy do szkoły w granicach 92 tys. zł., przepust na Świerczówce w Hucinie, 

chodnik od wjazdu do urzędu pod gimnazjum, od krzyżówki w Niwiskach do skrętu w 

Leszczach. Wartość kosztorysowa zadania wg. informacji dyrektora Szczebiwilka 

wynosi 4 200 tys. zł. Sama końcówka od drogi Leszcze do granicy z Kamionką musi 

pozostać, bo tam powiat toczy rozmowy z panią Łagowską w temacie wyprostowania 

zakrętu. Pani Wróbel sugerowała Dyrektorowi ZDP, aby przy składaniu wniosku 

obniżyć wartość kosztorysową. np. do 3 mln. zł. Jeżeli po przetargu będzie więcej 

trzeba się zastanowić, jak to zrobimy. Z drugiej strony powiat może złożyć wniosek na 

4 200 tys. zł., tylko musi swoje pieniądze dołożyć. Radni powiatowi muszą w tym 

temacie rozmawiać. 

W dyskusji głos zabrał radny Bryk. Jest to droga, na której z chwilą uruchomienia 

odcinka od Dębicy do Tarnowa będzie duże natężenie ruchu. Będą z tego korzystać 

mieszkańcy z całej gminy a nawet z całego powiatu. Dlatego wniosek trzeba składać, 

ewentualnie o pieniądzach w następnym roku jeszcze można rozmawiać. 

- Radny Skiba popiera sugestie pani Wójt, że kosztorys można zaniżyć. Rolą członka 

zarządu jest tak załatwić u pana starosty, by było dobrze. 

- Radny Pogoda oświadczył, że będzie głosował za tą uchwałą, ale trzeba pamiętać, że 

na peryferiach gminy są inne drogi, o których się tu nie mówi i obawia się, że później 

będzie taka sytuacja, że już zadłużenie nie pozwoli na dołożenie do tamtej drogi. 

Radny ma nadzieję, że pani Wójt i przyszła Rada też będą pamiętać, że z tamtej strony 

istnieje miejscowość, gdzie drogę dla bezpieczeństwa należy poprawić. Tam na  

zakręcie są koleiny, gdzie może wyrzucić. Jak pofalowana jest droga od Ługnicy do 

Przyłęku wszyscy wiedzą, ale jakoś to umyka.  

- Pan Józef Prymon przyznał, iż tok myślenia pani Wójt jest dobry. Radny 

poinformował, że odbył rozmowę z panem Starostą odnośnie tego zadania i pan 

Kardyś jest zainteresowany by to zadanie wrzucić w całości tak, jak było 

przewidziane, tylko obniżyć koszty inwestycji. Zadanie które będzie wykonywane w 

Kosowach to nie tylko droga, ale też mostki i rowy. Oprócz tego chodniki koło remizy 

i koło szkoły. Dyrektor Szczebiwilk ogłasza przetarg na wykonanie drobnych prac na 

drogach w tym roku. W Przyłęku będą ściągnięte pobocza po obu stronach drogi w 

kierunku marmurów i w kierunku leśnictwa. Co do asfaltu – jest to zadanie na 

następne lata. Nie skończone są też chodniki. Przypomniał, iż sołtys z Kosów zgłaszał 

potrzebę zrobienia rowów koło tego asfaltu, który jest zrobiony wraz z mostkami. 

Mostki jednak są własnością mieszkańców, są one w takim stanie, że są całkowicie 

zarośnięte. Radny Prymon będzie rozmawiał z dyrektorem Szczebiwilkiem, jak tą 

sprawę w przyszłości załatwić. Pasuje zrobić rowy z mostkami, bo zrobić rowy bez 

mostków to lepiej wcale nie robić. Następna sprawa – jest projekt na ukończeniu 

odnośnie przepustu na Uwrociu, przepust będzie kosztował około 20 tys. zł. (dwa 

przyczółki i element konstrukcyjny stalowy). Trzeba będzie pomyśleć o udrożnieniu 

przepustu na Folus. Jest projekt chodnika do Kościoła, ale już jest do niczego 

nieprzydatny. Będzie robiony nowy projekt po lewej stronie drogi (sugestia założenia 

muru oporowego). Wyprostowania wymagają zakręty na drodze w kierunku Leszcz 
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koło Pana Mokrzyckiego oraz koło Starej Huty, co da się to zrobić spec ustawą. Część 

jest własnością Lasów Państwowych, część – właścicieli prywatnych. To zadanie, 

które będzie realizowane ma bardzo duże właściwości przebicia. Zostaje jeszcze droga 

do Kolbuszowej, Starosta winien to zadanie zrobić nie patrząc na miasto Kolbuszowa, 

bo ona jest zainteresowana tylko częścią chodników w stronę Nowej Wsi. Burmistrz 

Kolbuszowej nie ma chęci by coś do tej drogi dołożyć. 

- Radny Piotr Skiba zwraca się z prośbą, by starosta dostarczył radnym montaż 

środków w roku 2014 na poszczególne gminy. 

- Wobec wyczerpania listy dyskutantów przystąpiono do głosowania nad uchwałą. 

„Za” podjęciem głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od 

głosowania” – 0. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwalę Nr XLV/326/2014 w 

sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Niwiska na 2015 

rok z przeznaczeniem na pomoc dla Powiatu Kolbuszowskiego. Gmina Niwiska 

zobowiązuje się do zabezpieczenia środków  w budżecie gminy na 2015 rok w 

wysokości 1 500 tys. zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu 

Kolbuszowskiego na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” pod nazwą: 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – 

Sędziszów Młp.” 

 

Ad pkt 12. Interpelacje i zapytania radnych. – Nikt nie zabierał głosu. 

 

Ad pkt 13. Sprawy różne i wolne wnioski. 

- Radna Cecylia Lubach ma uwagę w sprawie uchwały RIO. Kiedy Komisja 

Rewizyjna pisała opinię i jedno słowo było napisane nie tak, jak trzeba to były dwie 

kartki uwag. Opinia RIO jest bardzo niestarannie zrobiona, nie wiadomo czy to chodzi 

o I półrocze 2013 roku czy 2014 roku. 

- Nie wiadomo czy chodzi o Gminę Niwiska, czy Czermin – dodał radny Bryk. 

- Skarbnik Gminy Jolanta Łagowska przyznała, że w RIO robią takie błędy. „Ja już 

tyle razy zwracałam uwagę, ale … kopiuj wklej ….” – dodała. 

- Można się odwołać w tej sprawie – uważa radna Lubach. Może zwrócić uwagę choć 

raz, czy chodzi o Gminę Niwiska czy o Czermin oraz czy chodzi o 2013 czy 2014 rok. 

- Oni na każdy wyraz zwracają uwagę – zaznaczyła Skarbnik Gminy. „Widziałam   

i dzwoniłam, ale Pani Bąskowa powiedziała, a zostawmy to już, bo ona po prostu ma 

tam kłopoty”. 

- Radny Piotr Skiba poruszył sprawę wyposażenia świetlicy w Trześni. Dość dużo 

mamy wyposażenia na poszczególne świetlice, naczynia, różne elementy, różne 

rzeczy. Np. w Trześni jest opisane, że to jest wyposażenie świetlicy, ale to powinno 

być u kogoś na stanie. „Bo proszę Panią ja widzę że to jest tak wypożyczane, ktoś tam 

bierze, nikt tego nie sprawdza, czy to wróciło z powrotem. Za rok czy za dwa dostanie 

pani takie pytanie, że nam brakuje naczyń albo tego brakuje, żeby znowu pani 

dołożyła pieniędzy. Ja myślę, że jeśli ktoś kupuje , jest tam ktoś za to odpowiedzialny, 

czy KGW czy ktoś inny, to powinien mieć jakieś kartoteki, powinien się rozliczyć i 
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wiedzieć, że ma np. 100 talerzy, tak samo garczków, żeby to dopilnować, bo ludzie 

potrzebują, czy na chrzciny czy na jakąś uroczystość ktoś pożycza, i później to nie 

wraca, nie ma czegoś. Ja myślę, że to powinno być w jakiś sposób uregulowane, u 

kogoś to powinno być na stanie, by ktoś to pilnował i rozliczał, by to było na bieżąco 

realizowane. Takie jest moje zdanie” – powiedział radny Skiba. 

- Odpowiedzi na powyższe udzieliła pani Elżbieta Wróbel. „W każdej miejscowości 

jest to różnie rozwiązane; w Kosowach Koło Gospodyń Wiejskich się tym zajmuje z 

sołtysem, w Przyłęku – strażacy OSP. Było takie zebranie, na którym ustalono, że oni 

się zajmują budynkiem, a panie z koła Gospodyń Wiejskich chciały wyznaczyć jedną 

odpowiedzialną za  naczynia, ale nie doszło do przekazania, wszystkim zajmuje się 

pan Mycek. W rożnych miejscowościach jest przeróżnie. W Trześni były kupowane 

czy z nagród, czy z Funduszy Sołeckich (na doposażenie), jest to kupione, jest faktura, 

jest przekazane. Teraz nie wiem – zobaczymy, komu zostało przekazane, czy KGW 

czy sołtysowi. Uważam, że ktoś powinien mieć przekazanie na odpowiedzialność, kto 

ma do tego klucz, kto ma do tego dostęp, bo nie może to mieć ktoś tam ze wsi, musi 

tym dysponować. A zasady jak prywatnie się korzysta …  i jest inwentaryzacja, bo 

robimy po remizach inwentaryzacje,  to się inwentaryzuje” – zaznaczyła Wójt Gminy. 

- Radny Piotr Skiba: „skoro jest Koło Gospodyń Wiejskich…, ja czytam Korso, panie 

często piszą i wyznaczają, gdzie jest koło zarejestrowane …, Kosowy są 

zarejestrowane, w Przyłęku, Siedlance...”. 

- „Wszędzie są Koła Gospodyń Wiejskich z wyłączeniem Zapola” – włączyła się do 

dyskusji pani Wójt, „natomiast rejestrację w KRS ma tylko Stowarzyszenie Kół 

Gospodyń Wiejskich”. 

- Skiba Piotr –„ A w powiecie?, one powinny się zarejestrować…”. 

- Pani Wójt – „W powiecie się nie rejestruje, w powiecie się tylko LKS-y rejestruje 

teraz, nic więcej. W powiecie u starosty jest tylko rejestracja Uczniowskich Klubów 

Sportowych i tych, co nie prowadzą działalności gospodarczej”. 

- Radny Skiba – „ A Koło Gospodyń Wiejskich gdzie powinno być zarejestrowane?”. 

- „Jeżeli to jest takie, które chce prowadzić działalność gospodarczą, to tylko w Sądzie 

Gospodarczym w Rzeszowie. Natomiast jak się spotkały koła ( bo tylko nie ma Koła 

Gospodyń Wiejskich w Zapolu, w pozostałych miejscowościach są), koła te utworzyły 

zarząd, Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich jest zarejestrowane w Sądzie w 

Rzeszowie” – wyjaśniła pani Elżbieta Wróbel. 

-Radny Skiba : „Dlatego się pytam, jeśli by były zarejestrowane …tamte są 

wymieniane zawsze, a o tych kołach cichuteńko, te trzy koła są wymieniane”. 

- Radna Chmielowiec – „Jeśli nie chcą brać udziału w czymś, to nie zgłaszają…” 

- Sołtys wsi Siedlanka – „Ale to nie zależy od działalności gospodarczej”. 

- Radny Powiatowy Zbigniew Ofiara – „U nas w Trześni chcą straż zlikwidować”. 

- Wójt Gminy – „Wczoraj na zebraniu w Siedlance jedni likwidowali sport, a drudzy 

likwidowali straż. W Trześni mieliśmy na imprezę z Funduszy Sołeckich na spotkanie 

bożonarodzeniowe i jeden pan mówi, że on nie głosował, bo tam nie pójdzie. Takie 

jest dzisiaj podejście, jeden się udziela w straży, drugi – nigdzie. A wszyscy 

krytykują.” 
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- Radny Robert Łakomy poruszył sprawę wałęsających się psów. Rodzice się żalą, że 

luzem wałęsają są psy, dziecko idąc do szkoły wraca się z połowy drogi do domu, bo 

się boi psa. Atakują też dzieci jadące na rowerach, może dojść do nieszczęścia. Radny 

proponuje wysłać do mieszkańców odpowiednie ogłoszenia mówiące o tym, jak 

należy przetrzymywać zwierzęta. 

- Jest dzisiaj wymóg – tłumaczyła Elżbieta Wróbel – albo psy muszą być w 

ogrodzeniu zamkniętym, albo na łańcuchu 3 metrowym. W Zapolu psy zrobiły 

krzywdę dwom osobom na rowerze, pani Wójt zgłosiła to na policję, która 

wystosowała mandaty właścicielom. Wójt Gminy zapewniła, iż odpowiednie 

zawiadomienia zostaną w teren puszczone. 

- Radny Bryk wracając do uchwały w sprawie trybu i zasad przeprowadzania 

referendum zaznaczył, że nie miał możliwości odnieść się do tego tematu ponieważ 

był nieobecny na poprzedniej sesji. „Ponieważ kampania w Korso Kolbuszowskim 

była taka, że obrzucono tą ósemkę radnych błotem myślę, że bardzo niesłusznie, 

ponieważ ta ósemka stała na straży przepisów prawa i niczego więcej. Chciałem 

zapytać panią Wójt, bo po publikacji tej gazety powstało takie wrażenie, że środki 

które pani Wójt by wyodrębniła w budżecie to są środki jakieś zewnętrzne, to są 

środki może z własnej kieszeni itd. Wśród wielu mieszkańców ( bo tak pisano w tej 

gazecie) powstało takie przekonanie, że to są jakieś ekstra środki, które zostaną 

pozyskane skądś z zewnątrz i rozdzielone. Po pierwsze – są to środki typowo 

budżetowe, gazeta powinna to jakoś wyjaśnić a nawet przeprosić tych radnych, którzy 

walczyli o to, aby to wszystko było zgodnie z prawem. A jeżeli chodzi o zasady 

przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Niwiska, którą to uchwałę 

rzeczywiście podrzucono nam przed sesją bezpośrednio czy nawet w czasie trwania 

sesji, to ja chciałem zwrócić uwagę, że w pkt 1 § 3 pisze tak: o przeprowadzeniu 

konsultacji decyduje rada lub wójt. Otóż nie mogliśmy się zgodzić na taki zapis wtedy 

a nie chcieliśmy już dyskutować dlatego, że w ustawie samorządowej jest wyraźnie 

napisane, że zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje rada gminy. Rada 

gminy nie może przekazać uprawnień, które przysługują tylko radzie gminy, tak jak 

nie może przekazać wójtowi gminy wyboru przewodniczącego rady, wyboru 

przewodniczących komisji rewizyjnej czy komisji stałych, musi to robić rada. Tutaj ta 

ósemka, która stała na straży przepisów prawa została obrzucona błotem, 

sponiewierana itd. Ja myślę, że jeśli jakieś resztki uczciwości drzemią u redaktora 

naczelnego ( w co ja raczej wątpię), to powinien oficjalnie się do tego ustosunkować i 

przeprosić tych radnych. Bo to nie są żadne dodatkowe środki. Cała propaganda, która 

tu była prowadzona, to z jednej strony była prowadzona po to, żeby akurat zaistnieć w 

kampanii wyborczej (ja już nie będę tego porządkował). A jeżeli chodzi o gazetę korso 

kolbuszowskie, to ona stała się stroną. Ja myślę, że wzory, z których czerpał albo 

czerpie jeszcze szef tej gazety, to są wzięte z czasów PRL-u, akurat z czasów 

rzecznika tamtego okresu Jerzego Urbana, albo jakby sięgnął głębiej do historii to bym 

powiedział, że z czasów Goebbelsa – ministra propagandy rzeszy. Tak niestety w tej 

gazecie manipuluje się faktami, dlatego uważam, że tutaj ta sprawa powinna być – 
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gazeta powinna się zachować uczciwie i sprostować tę sprawę. Jasno i wyraźnie na 

pierwszej stronie tak jak wielokrotnie na pierwszej stronie się te sprawy ukazywały.” 

- Wójt Gminy pani Wróbel odpowiedziała, „że radny mimo tej szerokiej debaty nad 

uchwała w sprawie konsultacji społecznej nie rozumie idei. Zaczął radny czytać 

początek ustawy, natomiast to rada określa zasady i tryb konsultacji społecznej w 

uchwale. I taka uchwała musi być podjęta przez radę, powinna być podjęta przez radę, 

żeby jakiekolwiek konsultacje na terenie gminy mogły być prowadzone w różnych 

tematach. Przykład – uchwała w sprawie nadania nazwy ulicom, którą 

konsultowaliśmy w terenie, bez takiej uchwały te konsultacje nie powinny się 

odbywać. Radni napisali do wojewody – mieli rację, wojewoda uchyliła zarządzenie 

moje, bo nie mogło być mojego zarządzenia bez uchwały w sprawie zasad i trybu 

konsultacji społecznych. To była bardzo prosta uchwała, my nie wiemy, czego 

konsultacje by dotyczyły, ani rada, ani wójt dzisiaj nie wie. Ale żeby móc cokolwiek 

dać pod konsultacje, pod ocenę mieszkańców, to należało mieć tą uchwałę, gdzie 

ustawa o samorządzie gminnym ceduje, że zasady i tryb określi rada. Rada tego nie 

zrobiła. Drugi temat – że byłyby wyrzucane czy wskazane pieniądze. Może by to było 

zadanie, które i tak by się w budżecie znalazło, ale chodzi o to, aby dać oddolną 

inicjatywę mieszkańcom, żeby mieli jakieś pomysły, żeby mogli wskazać to, co my 

dzisiaj nie widzimy, ani jako rady, ani jako wójt, żeby ten mieszkaniec mógł się czuć 

dowartościowany. Po drugie być może żeby włączyć tych młodych w samorządność, 

by mieli możliwość zawnioskować może nawet zagłosować, może trochę 

porywalizować. Nad tym wszystkim i tak musiałaby się pochylić rada, zagłosować 

 i przeznaczyć w budżecie środki na konkretne zadanie. Na komisji oświaty był 

przedstawiany projekt uchwały, potem był na komisji - przed samą sesja radny Skiba 

zażyczył sobie projekt uchwały, wręczyłam wszystkim członkom komisji. A potem się 

udaje, że się go nie widziało. Owszem – mój błąd był że ja nie zgłosiłam tego w 

materiałach do sesji, do tego się przyznaję. Bo jak wiele rzeczy się da - jak trzeba żeby 

puścić do przodu, jak dzisiaj poszło w sprawdzanie przepisów i w tą taką bardzo 

skrupulatność, to na tym cierpimy wszyscy. Jak trzeba żyć zgodnie z przepisami – 

będziemy żyć” – zaznaczyła pani Elżbieta Wróbel. 

- Radny Bryk nie całkiem się zgadza argumentacją Wójta. „Wyraźnie pisze w § 3, że  

o przeprowadzeniu konsultacji decyduje rada lub wójt. Zgadzam się, że rada tak, wójt 

nie. Każdorazowo na przeprowadzenie konsultacji powinna pani uzyskać uchwałę 

rady. Po drugie – pracujemy już z sobą razem od 1990 roku i  nigdy pani nie 

wychodziła z tego typu propozycjami (wtedy jako sekretarz, teraz przez dwie kadencje 

jako wójt). Gdy podnosiłem sprawę funduszy sołeckich, nigdy pani nie zaproponowała 

np. podwyższenia funduszy sołeckich, co pani mogła zrobić bo ustawa na to pani 

pozwala, a rada mogła dołożyć środków z budżetu gminy. Pani akurat robiła 

odwrotnie, te środki pani obcinała i to przekraczając swoje uprawnienia. W związku z 

tym przez wszystkie lata z wyjątkiem bodajże roku 2015, gdzie przyjęto w takiej 

wersji, jak być powinno. Powiem pani szczerze, że dla mnie to wystąpienie to była 

czysta propaganda obliczona tylko na użytek wyborczy i nic więcej. Dlatego mam 

wątpliwości, gdyby pani chciała docenić tą miejscową społeczność gminną, to mogła 
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pani to zrobić np. proponując albo te zasady, tylko w odpowiedni sposób zrobione jak 

zrobiono w Cmolasie, albo proponując zwiększenie funduszy sołeckich i można to 

było robić. Nic by się nie stało, ludzie by mieli możliwość…  bo są zebrania wiejskie. 

A ja czytam w jednym z numerów Kolbuszowskiego Korso, jakaś mieszkanka się żali, 

że w Niwiskach to się nie można dopchać na zebraniu wiejskim do głosu. A kiedy tak 

było do licha ciężkiego, jak ja na każdym zebraniu wiejskim jestem co roku, siedzi 

sołtys, jest parę osób na krzyż i trzeba jeszcze rozruszać tych ludzi, żeby coś 

powiedzieli. Ale tu się używa takich argumentów – mieszkanka, która … itd., i nie 

podaje się nazwiska mieszkanki. Słucham i czytam to wszystko, czasem jak człowiek 

porównuje to z tą sytuacją realną to się tam coś w środku przewraca. Powiem pani 

szczerze, wg mnie to jest czysta propaganda, tylko niepotrzebnie gazeta Korso 

Kolbuszowskie włączyła się w sposób jednostronny, stronniczy.. Redaktor, który z 

jednej strony w tym artykule redakcyjnym dotyczącym innych spraw pisze, jak to rady 

powinny walczyć o praworządność, o ustawy, że powinny się angażować, 

kontrolować, a z drugiej strony chce zamykać ludziom gębę i pisze kłamstwa. Tak to 

jest – to jest wszystko chore”. 

- Radny Piotr Skiba dodał „Pani dobrze wiedziała, że to zarządzenie, które pani 

wydała było niezgodnie z prawem. Dlaczego go pani wydawała, niech pani teraz 

wytłumaczy. Wiedziała pani że jest złe, niezgodne z prawem, a wydała go pani. 

Chciała nam radnym pani pokazać, że ja wam pokażę, i tak swoje zrobię. Taka była 

prawda, a to było zbyteczne i niepotrzebne, myśmy na to nie zasługiwali, myśmy nie 

chcieli zrobić pani niczego złego. Jestem już dwa lata radnym i nie odrzuciliśmy 

żadnej uchwały, która by wnosiła coś dobrego dla gminy. A ta uchwała uważaliśmy, 

że jest niepotrzebna. Gdyby pani miała jakieś dodatkowe środki, tak jak pani mówi że 

pół miliona pani daje, a ja się pytam, skąd pani ma te pieniądze, czy są ukryte, czy 

dostała gdzieś lewe pieniądze i chce nam dać…. Okazuje się, że nie, że z budżetu 

Proszę panią, wszystkie te wnioski, które mieszkańcy składają na zebraniach można 

włożyć do projektu budżetu. Słyszałem, że Pani przekazała do przewodniczącego 

rady. Ja gwarantuję, ze się nie zmieścimy w budżecie, mamy już 1,5 mln na drogi, nie 

wiemy ile jeszcze może wyjść problemów i nie wiemy, kto będzie podejmował 

decyzje,  będzie nowa rada, niech decyduje. Na niektórych zebraniach wiejskich było 

mało ludzi, ja gwarantuje, że gdyby nawet pani ogłosiła, to czy z Zapola czy z innych 

miejscowości, nikt by przez internet nawet nie zgłosił, bo ludzie się tym w ogóle nie 

interesują.  Jeśli na zebranie nie przychodzi to by zgłaszał przez internet czy by 

dzwonił?, zadzwoniło by parę osób – wybrańców .Ja uważam, że niech dyskutują na 

zebraniu wiejskim, jedni chcą tak, drudzy inaczej, nieraz  się pokłócą, ale w sumie coś 

się wytworzy. Żadnej złośliwości żeśmy nie mieli w stosunku do pani, a pani nam 

specjalnie – nie mając żadnych podstaw, bo pani dobrze wie, że my nie głosowaliśmy 

imiennie, pani osobiście zgłosiła nas, że imiennie głosowaliśmy przeciwko. Pani nas 

obraziła tym sposobem, bo tak nie powinno być nigdy. My się nie uchylamy od tego, 

że nasze nazwisko…, może być jak najbardziej, ja jestem za tym. Za każdym razem 

niech pani reaktor pisze, wymienia nazwiska, tylko niech będzie zawsze rzetelna 

informacja. Wtedy popieram panią redaktor i pana redaktora, tylko to musi być 
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czytelne, jak ktoś przeczyta żeby wiedział, dlaczego Skiba nie głosował a nie dlatego, 

że on tak chciał. Ja przepracowałem na terenie gminy 30 lat a w gminie 12 lat i znam 

problemy wszystkie i nigdy nie byłem złośliwy, zawsze wychodziłem z założenia, że 

to cośmy zrobili dla gminy, czy mostek czy cokolwiek innego, to wszystko w gminie 

zostanie. To jest dla dobra mieszkańców, dla dobra wsi i wszyscy powinniśmy się  

z tego cieszyć. Naprawdę nie było naszej złośliwości a pani nas chciała upokorzyć. 

Radni mają dużą rolę do odegrania. Ja właśnie mam pretensje – tak jak tu kolega Bryk 

powiedział, pan Radwański sam pisał o Raniżowie i krytykował, że jakby radni inaczej 

pilnowali to by do niczego nie doszło. To pytam się, od czego jest ta Rada? Od tego 

jest, że jeśli uważaliśmy, że ta uchwała jest zła, że nie tak powinna wyglądać, to mamy 

takie prawo, i tak żeśmy zrobili wg uznania. A tu od razu zrobił się szum, jakbyśmy 

przestępstwo zrobili i jeszcze nam pan redaktor dokłada, jak powinniśmy głosować. 

Wiecie co, ja tego nie rozumiem, to po co ta rada jest?, po co w ogóle są wybory, po 

co wybieramy radnych?”. 

- „Intencją moją było włączenie społeczeństwa w różne konsultacje” – odpowiedziała 

pani Wójt. „Dzisiaj w różnych tematach należy wszystko przekonsultować. Projekt 

uchwały w takim kierunku był. Jeżeli radni nie zgadzali się z treścią, należało albo 

cofnąć do komisji, albo cofnąć jeszcze do dopracowania na następną sesję. A nie że 

nie przegłosowano, bo nie znano, nie rozumiano zasad tej uchwały. Uchwała określała 

tryb i zasady konsultacji do przodu ( nie wiemy jakich), taka była treść uchwały. Jeżeli 

chodzi o zarządzenie – owszem – wydałam zarządzenie i do rady kierowałam wnioski, 

które do mnie wpłynęły w temacie budżetu obywatelskiego, bo w zarządzeniu było, że 

stanowisko rady będzie zbierało wnioski. Dopóki zarządzenie było nie uchylone, to 

realizowałam treść zarządzenia. Przepisy są takie, jakie są, zostało teraz zarządzenie 

uchylone przez wojewodę, nie istnieje. Jeżeli chodzi o pieniądze w budżecie – ja 

tworzę projekt budżetu, to jest kompetencja wójta i mogłam 500 tys. zł. wpisać w 

budżet obywatelski nie pisząc, na co. Chodziło o to, żeby zaktywować społeczeństwo 

w różnych tematach. Jak idziemy na zebrania wiejskie, to ile tych osób jest na 

zebraniu. Idą tam na zebranie, gdzie się kłócą między sobą. Jak jest we wsi zgodnie, to 

na zebraniu jest 6 – 9 osób i to jedno i ci sami i nie mówcie, że wiedza idzie do 

mieszkańców, nie idzie. Jeżeli chodzi o glosowanie przez internet – proszę sobie 

projekt uchwały poczytać, tam nie był tylko internet, były zebrania wiejskie, motyle, 

ankiety, w różnych formach prowadzone konsultacje. Więc myślę, że należało 

zrozumieć treść uchwały. Radny jest funkcjonariuszem publicznym tak, jak i wójt,  

a więc dlatego że reprezentuje społeczeństwo to powinno wiedzieć, jak to 

społeczeństwo reprezentuje. Dzisiaj w wyrokach sadu jest, ze powinno się pisać 

nazwiskiem radnego, jak głosował, by mieszkaniec wiedział, jak jest reprezentowany. 

Jeżeli chodzi o fundusze sołeckie zaczęliśmy od funduszy, jak weszła ustawa. Na tyle, 

ile gminę było stać wskazałam w projekcie uchwały budżetowej, nad tym rada 

głosowała. Dzisiaj rada mogła zwiększyć środki, bo były komisje po to, żeby można 

było zwiększyć środki. Nie trzeba tylko wszystko na mnie, radni rękę podnosili, 

pracują w komisjach, mogli coś wypracować. Wszyscy nad tym tematem pracujemy. 

Dobrze jest przed wyborami rozliczać kogoś, a nie siebie.”  
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- Radny Skiba wyjaśnił, że nikt takiej propozycji nie poddał, aby uchwałę odesłać do 

dopracowania. „Mogliśmy, ale nikt takiej propozycji nie poddał. Mogliśmy również 

nie głosować, mamy takie prawo, czy nie!. Każdy głosuje wg swojego sumienia i wg 

swojej wiedzy. Ustawa o samorządzie pisze, kiedy powinno się uchwalę podejmować i 

pani dobrze wie, jak to wygląda. Tak samo pani dobrze wiedziała, ze to zarządzenie, 

które pani wydała jest niezgodne z prawem, podstawę prawną pani złą podała. A pani 

złośliwie chciała nam pokazać, że pani postawi na swoim. A tak nie powinno być ze 

strony wójta, wójt powinien współpracować z radnymi. Na pewno nie byliśmy w 

stosunku do pani złośliwi, a pani pokazała nam, że wy nic nie znaczycie, ja wam 

pokażę, o to nam chodziło i pani nie miała żadnych  podstaw prawnych do podawania 

naszych nazwisk. Takie są przepisy, my się nie boimy, tylko gdyby pani podała 

rzetelną informację, to zgadzam się z panią, wcale nie mam pretensji, że  wymienia 

ktoś moje nazwisko, tylko niech powie to, o co chodzi, jaka jest prawda. Czego pani w 

prasie nie napisała tego, że chce pani z budżetu do projektu budżetu włożyć  

500 tys. zł?, tego nie było, tylko że pani wójt daje pół miliona, a my radni nie chcemy 

tych pieniędzy przyjąć. No wiecie co?, chyba każdy z zamkniętymi oczami by przyjął 

pieniądze, gdyby takie lewe pieniądze były. My wiemy dobrze, że w projekcie budżetu 

te same wnioski się znajdą, bo do końca września mamy składać wnioski i będziemy 

je składać, będziemy widzieć ile tych wniosków znajdzie się w projekcie budżetu. My 

jesteśmy przedstawicielami wybieranymi przez mieszkańców, których reprezentujemy 

i to my mamy wiedzieć, co się w danej wsi dzieje. Mniej więcej zgłaszamy te wnioski, 

w imieniu mieszkańców upominamy się o wiele spraw. Dlatego zmierzam do tego, 

aby nie być złośliwym w stosunku do jednego czy drugiego, bo myśmy powinni 

nawzajem współpracować. My się nie musimy na wszystkim znać, ale wy – pani Wójt, 

pani Sekretarz trochę powinni lepiej prawo znać jak my, bo macie radcę prawnego. 

My mamy wykonywać polecenia i słuchać, ale nikt nam o tym nie powiedział 

wcześniej, tylko się nas próbuje okłamywać, dlatego żeśmy się zbuntowali.” 

- Radny Bryk powiedział, że ta dezinformacja pani Wójt trwa nadal. „Obrażacie tutaj 

społeczeństwo, przecież ludzie nie są głupi ! jak można mówić, ze w związku z tym 

nie powstanie hala, bo radni nie wyrazili zgody na budżet obywatelski, nie powstanie 

chodnik w Niwiskach w kierunku Trześnia. Jeżeli chodzi o powstanie chodnika to ja 

już od wielu lat to mówię, że on jest niezbędny i konieczny. Tu ostatnio pracownica 

urzędu lata z papierkami i zbiera podpisy. Niech zbierają, tylko wie pani doskonale, ile 

kosztuje chodnik – gdyby pani chciała go zrobić – od poczty w kierunku Trześni. To 

brakłoby tego budżetu obywatelskiego, a gdzie tu jeszcze pieniądze na tą halę i na inne 

zadania. Ile hala kosztuje? – trzeba na halę dać ok. 3 mln zł., przecież ludzie to 

wiedzą. I po co im robić wodę z mózgu, albo bazować na tych emocjach wśród ludzi, 

którzy tego nie wiedzą. Gazeta to podchwytuje, ja bym się cieszył, gdyby w tej 

gazecie byli ludzie, którzy znają ustawę samorządową, gdyby troszkę myśleli tam, co 

piszą… , bo to nie sztuka, coś się ukaże na stronie internetowej gminy, tu się ściągnie  

i tym się pisze. Pisze się tak, jakby to była rzeczywiście prawda i w ten sposób się do 

sprawy podchodzi. Ja podpisuję się pod tym co mówi tutaj radny Skiba, natomiast 
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trzeba tej dezinformacji zaprzestać. Jest propaganda wyborcza, niech ona będzie jakoś 

tam w miarę uczciwa, solidna i to wszystko”. 

- Radny Wacław Pogoda również ma uwagę do Korso Kolbuszowskiego. „Też tam 

byłem cytowany odnośnie zapytania do Pani Wójt, była sprawa infrastruktury i sprawa 

szkolnictwa omawiana na poprzedniej sesji i też takie dziwne zapytaniem, a co będzie 

jak będzie mało dzieci? To nie w tym kontekście zadawane pytanie, po prostu 

zapytałem pań, jaka będzie polityka gminy jeżeli będzie mało dzieci? A tu zostało 

wszystko jakby odwrócone, jakbym ja nagle się stał sympatykiem wprowadzania 

stowarzyszeń szkół. To jest przykre bo to od razu zmienia sens wypowiedzi. My 

wiemy, że można tak w prasie manipulować. Ale naprawdę, to jest manipulacja, dano 

mi to przeczytać to nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać. Ja czegoś takiego nie 

powiedziałem ani w tym sensie się nie zapytałem. To od razu zmienia sens jakby 

mojego myślenia”. 

 

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany i wyczerpana lista dyskutantów, 

na tym zakończono obrady XLV Sesji Rady Gminy Niwiska.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


