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Protokół z II sesji VII kadencji Rady Gminy Niwiska z dnia 4 grudnia 2014 roku. 

 

W sesji uczestniczyło w chwili rozpoczęcia obrad 14 radnych, w trakcie trwania obrad 

przybył radny Magda. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik 

do protokołu. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2015 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej 

jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Niwiska na 2015 

rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2015 rok na obszarze Gminy Niwiska. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 

2015. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na obszarze Gminy Niwiska na 2015 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu 

płatności i wysokości stawki opłaty targowej na ternie Gminy Niwiska. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej 

Gminy Niwiska na 2014 rok. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Ad pkt 1. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy pan Robert Róg, 

który po powitaniu radnych i zaproszonych gości stwierdził, iż w sesji uczestniczy 14 

radnych, Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 

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

zgłoszono żadnych wniosków, „za” przyjęciem  głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, 

„wstrzymało się od glosowania” – 0. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

Ad pkt 3. Kierownik ZUK Jerzy Skiba przedstawił sprawy związane z dostarczeniem 

wody i odbiorem ścieków. Zakład Usług Komunalnych corocznie przedstawia projekt 

uchwały w sprawie cen wody i ścieków. Po wczorajszych obradach Komisji Rozwoju 

Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady Gminy 

i szczegółowym przeanalizowaniu  propozycji cen za wodę i ścieki, sporządzono 

autopoprawkę do projektu uchwały. Kierownik Skiba uważa, że uchwała ta będzie 

korzystna dla odbiorców wody i ścieków, dla Zakładu Usług Komunalnych i nie 

będzie uciążliwa dla budżetu gminy. Zapewni zakładowi na spokojne w miarę 

funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji w roku 2015. Proponowana cena 1 m
3
 wody 
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na rok 2015 wynosi 2,35 zł netto, 2,54 zł brutto. Jest ona jednakowa dla gospodarstw 

domowych i pozostałych odbiorców i cena ta nie obejmuje dotacji z budżetu. 

Wysokość opłaty abonamentowej to kwota 2,35 zł miesięcznie. Cena ścieków 

wynikająca z kalkulacji wynosi 4 zł netto, dla gospodarstw domowych jest 

przewidziana dotacja 0,50 zł do każdego m
3
, po uwzględnieniu dotacji cena 1 m

3
 

ścieków to kwota 3,50 zł netto, 3,78 zł brutto. Pozostali odbiorcy płaciliby cenę w 

pełnej wysokości, ( 4 zł netto, 4,32 zł brutto). Kalkulacja została sporządzona na 

podstawie roku obrachunkowego, tj. 3 m –ce roku 2013 i 9 m – cy roku 2014. Przyjęto 

sprzedaż wody na poziomie 160 tys. kubików, w tym gospodarstwa domowe  

146 tys. m
3
 pozostali odbiorcy – 14 tys. m

3
. Cena ścieków była skalkulowana przy 

poziomie odbioru 113 tys. m
3
, z tego gospodarstwa domowe dostarczą 106 tys. m

3
, 

pozostali odbiorcy – 7 tys. m
3
. Z wodociągu korzystają mieszkańcy całej gminy poza 

pojedynczymi przypadkami, natomiast kanalizacja wybudowana jest w 6 

miejscowościach naszej gminy i korzysta z niej około 5 tys. mieszkańców, pozostały 

do skanalizowania wsie Zapole, Hucisko i Leszcze. Na poziom cen wpływają koszty 

energii, wynagrodzeń, remontów oraz różne opłaty z tytułu utrzymywania obiektów 

(ogrzewanie, opłata z tytułu ochrony środowiska, remonty urządzeń i pozostałe 

drobniejsze koszty). Urządzenia muszą funkcjonować 24 godziny na dobę. 

W dyskusji kolejno zabrali głos: 

               Radny Adam Chlebowski zadał pytanie, czym jest uwarunkowana dość 

znaczna podwyżka kanalizacji? Mamy co raz więcej linii kanalizacyjnej i stawka 

zdaniem radnego powinna nawet spadać, a tu jest blisko 10% podwyżki. Jeśli 

będziemy co roku podnosić 10%, to na 10 lat będzie 100% podwyżki kanalizacyjnej. 

Sprawa druga, jaką poruszył radny Chlebowski dotyczy robót powykonawczych w 

ubiegłym roku, podczas których powstały małe szkody i nie zostały naprawione. Czy 

kierownik wie, co zostało zniszczone przy odbiorze nowych linii kanalizacyjnych w 

Kosowach?  

               Odpowiedzi udzielił pan Jerzy Skiba. Wykonawcą robót „II etap kanalizacji 

w Kosowach” była firma pana Magdy z Trzęsówki. Był trochę problem z jakością tych 

robót, powstawały niedoróbki, które są do chwili obecnej. Teren nie był równany na 

bieżąco, później trudniej jest go doprowadzić do stanu pierwotnego. Wykonawca ma 

nie zapłaconą ostatnią fakturę, pani Wójt na pewno wyegzekwuje od niego usunięcie 

usterek. Wykonawca jest zobowiązany zostawić teren taki, jaki zastał. 

Następnie Kierownik ZUK wyjaśnił problem wzrostu kosztów na kanalizacji. 

Rozbudowujemy coraz dalej sieć kanalizacyjną i przepompownie. Przykładem jest II 

etap inwestycji w Kosowach, gdzie powstało 6 nowych przepompowni, dużo km sieci, 

2 przepompownie przydomowe, w tej chwili dołączonych zostało około 70 dostawców 

ścieków. Na jedną przepompownię przypadnie 10 – 15 dostawców, nie pokryją oni 

nawet energii elektrycznej nie mówiąc o innych kosztach czy innych opłatach, jak  

utrzymanie tych przepompowni, przerób ścieków na oczyszczalni itd. Czym  

rozbudowujemy sieć kanalizacyjną dalej od oczyszczalni i przybywa przepompowni, 

tym wzrastają koszty dotarcia ścieków do oczyszczalni. 
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              Radny Piotr Skiba zadał pytanie, ile na dzień dzisiejszy zostało zrobionych 

przyłączy kanalizacyjnych i czy wszyscy mieszkańcy korzystają z kanalizacji? 

             Na chwilę obecną mamy 1137 przyłączy – odpowiedział pan Jerzy Skiba. 

Praktycznie wszyscy korzystają z kanalizacji w tych miejscowościach, w których 

kanalizacja była wcześniej wykonana. W stosunku do osób nie podłączonych w I 

etapie w czasie trwania inwestycji, Urząd Gminy egzekwował przyłączenie i 

praktycznie te osoby, które mają łazienkę są podłączone do kanalizacji. Natomiast w 

Kosowach, gdzie jest nowa inwestycja, niektórzy nie mają porobionych jakichś wyjść, 

nie mają łazienek, tam by jeszcze trochę tych przyłączy było. Na tą chwilę wykonawca 

wykonał 70 przyłączy. 

             Radny Piotr Skiba przypomniał, iż w 2010 roku był opracowany plan budowy 

wodociągów i kanalizacji na terenie całej gminy. Czy korzystano z tego planu?, to był 

dobry plan – oszczędny zakładający robienie kanalizacji tam, gdzie jest niezbędna i 

gdzie jest duże zgęszczenie terenu. Żeby nie było tak, że ciągnie się podłącz pół 

kilometra czy kilometr  do jednego domu, bo to jest bardzo drogi koszt a później 

dziwimy się, że mamy wysoką cenę za kanalizację. Zdaniem radnego kanalizacja w 

naszej gminie jest dość droga, ale nie jest jeszcze taka droga, jak gdzie indziej. 

Odnośnie wody radny uważa, iż należy bardziej zwrócić uwagę na ubytki, bo jest dużo 

przecieków na starych wodociągach w Niwiskach czy Trześni. Rury pękają, woda 

wycieka i czasami trzeba długo czekać żeby wyłapać usterkę. Stąd prośba, by zwrócić 

uwagę w większym stopniu na te sprawy, by ograniczyć ubytki od 10% do 15%. Straty 

wody wpływają na koszty ceny, a nasi mieszkańcy nie są aż tak bogaci. Dlatego  

w przyszłości komisja winna zwrócić na to uwagę, jest możliwość uchwalenia 

większej dotacji. 

               Kierownik ZUK uzupełniając wypowiedź radnego Skiby dodał, iż u nas ceny 

w powiecie są najniższe, wszystkie inne gminy mają ceny wyższe. Jeżeli chodzi  

o straty wody – ten rok jest bardzo dobry pod tym względem. Kierownik odliczył 

wodę zużytą na oczyszczalni, mycie zbiorników, płukanie sieci i przegląd hydrantów, 

straty z tytułu awarii i przecieków wyniosły w granicach 12%. Udało się w tym roku 

zlikwidować dwie awarie, które długo trwały i generowały straty. 

              Radny Świder zadał pytanie, czy coś się polepszy w Leszczach, które są na 

samym końcu nitki wodociągu? Latem, kiedy są upały i mieszkańcy podlewają 

ogródki, w domu radnego dopiero około godziny 10
00

 wieczór można się umyć.  

W tym roku troszkę się poprawiło, ale nadal te sytuacje się zdarzają. Czy coś w tym 

względzie będzie robione? 

              Do powyższego ustosunkował się Kierownik Jerzy Skiba. Najbardziej odległe 

miejscowości i położone na wzgórkach w okresach dużego rozbioru mają pewien 

problem. Średnice rur są takie, jakie są, odbiorców też przybyło i rozbiór wody jest 

duży. ZUK zakupił jeszcze jedną pompę w ubiegłym roku, która w tym roku nie była 

używana bo nie było takiej potrzeby. Jest więc możliwość podniesienia tego ciśnienia. 

Jest zrobiony nowy odcinek sieci w Trześni. Jeśli następny rok będzie taki suchy, to 

ZUK spróbuje zwiększyć to ciśnienie dodatkową pompą. Decyzja ta musi być 

wyważona ze względu na średnicę rur.  
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              Radny Adam Chlebowski zadał pytanie, czy woda która wychodzi 

 z oczyszczalni nadaje się do picia czy też hodowli ryb?, jaki ma stopień 

zanieczyszczenia? Pytanie drugie – czy z tytułu nowych podłączeń są uregulowane 

wszystkie wpłaty? 

              Pan Jerzy Skiba odpowiedział, iż woda z oczyszczalni jest badana i spełnia 

normy, natomiast pić nie zaleca się bo są lepsze wody z kranu. Ryby się pewnie nie 

zatrują. Jeśli chodzi o wpłaty – te sprawy egzekwuje gmina. 

              Informacji odnośnie wpłat udzieliła wójt gminy Elżbieta Wróbel. Jeśli chodzi 

o wpłaty za kanalizację, która została zrobiona, zostały one rozliczone. Hucina, 

Przyłęk, Siedlanka i Kosowy etap I – tam rozliczono do wpłat, wpięto wszystkich, 

sprawdzono ilość przyłączy. Jeżeli ktoś się nie wpiął, były prowadzone egzekucje i są 

jeszcze prowadzone. W jednym przypadku wydano decyzję – do dziś dnia nie 

zrealizowana, na pewno postępowanie dalej musi się toczyć. W tych miejscowościach, 

które zostały rozliczone są posesje nie wpięte do kanalizacji, bo w domach nie ma 

łazienek, nie ma wyprowadzanych ścieków. Ludzie (starsze osoby) oświadczyli się, że 

nigdy łazienki mieć nie będą. Jeśli przyszłościowo na działce ktoś będzie budował 

dom to będzie myślał w dokumentacji, jak się wpiąć w sieć kanalizacyjną. Jeżeli 

chodzi o Przyłęk i Kosowy etap II – nie jesteśmy jeszcze całkowicie zamknięci z 

inwestycją. Inwestycja została skończona, jest odebrana w ciągach, które miał 

wykonać wykonawca, nie jest mu zapłacone dopóki usterek nie poprawi. Ludzie 

jeszcze mają dopłaty, nie wszyscy wpłacili, będziemy do końca grudnia to rozliczać. 

Natomiast tych, którzy nie wpłacą i się nie wepną, będziemy zmuszać do wpięcia się 

do kanalizacji, bo innej możliwości nie ma powiedziała Elżbieta Wróbel. 

               Przewodniczący Rady pan Robert Róg przypomniał o wysokości 

pierwotnych stawek proponowanych przez kierownika ZUK, nad którymi debatowała 

Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego. Dla gospodarstw domowych była to 

kwota 2,59 zł brutto za 1m
3
 wody oraz 3,84 zł brutto od gospodarstw domowych za  

1 m
3
 ścieków. Dzięki uporczywości i rzetelności przewodniczącego komisji pana 

Rzeszutka udało się te stawki obniżyć. Na chwilę obecną proponowana cena 1 m
3
 

wody - 2,54 zł brutto, 1 m
3
 odprowadzanych ścieków  - 3,78 zł, łącznie daje to kwotę 

6,32 zł dla gospodarstw indywidualnych. Różnica po autopoprawce wynosi 0,21 zł 

brutto. Radni nie wnosili innych propozycji,  po odczytaniu projektu uchwały poddano 

ją pod głosowanie. „Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, 

„wstrzymało się od głosowania” - ). Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

II/9/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzenie ścieków 

Ad pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy 

Niwiska na 2015 rok. 

- Projekt uchwały omówiła pani Elżbieta Wróbel, zgodnie z którym zakłada się 

obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszonej przez prezesa 

GUS z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 43 zł za 1 dt. Podatek rolny na obszarze 

Gminy Niwiska w roku 2015 byłby na poziomie roku 2013 i 2014. 
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W dyskusji zabrali kolejno głos:  

              Radny Stanisław Bryk zdaniem którego można by się było zgodzić na tego 

typu propozycję ale pod warunkiem, że jednocześnie samorząd gminny – władza 

gminy prowadzi inne działania na rzecz rolnictwa., które polegają na poprawieniu 

infrastruktury drogowej (na drogach śródpolnych), poprawieniu melioracji, walce z 

zakrzaczeniami i zadrzewieniami. Radny zna gminy, w których te ceny przyjęte są 

niższe, np. od wieli lat Gmina Przecław była na poziomie 39 zł. Radny nie proponuje 

obniżenia tej kwoty, ale powinno się prowadzić takie działania, które by służyły 

resztkom tych producentów rolnych. W tym roku aby  sprzedać 100 kg żyta  trzeba 

szukać odpowiedniego odbiorcy. Ponadto wielu rolników już generalnie schodzi z 

produkcji rolnej (pola zarastają) i też by należało szukać rozwiązań, które by tą 

sytuację zmieniły. Dzisiaj nie ma komu sprzedać zbóż, dlatego też drobni rolnicy 

zaprzestają gospodarowania. Radny uważa, że powinny być w tej kwestii jakieś 

rozwiązania na konwencie wójtów i starosty w celu stworzenia ewentualnie punktów 

odbioru czy składowania. jakichś grup, starosta powinien przeznaczyć jakiegoś 

pracownika, który by tym wszystkim kierował.  Należałoby szukać środków unijnych, 

żeby sfinansować zbiorniki do przechowywania ziarna i dopiero wtedy można by było 

myśleć o podwyżkach podatku rolnego. 

               Radny Józef Chmielowiec podał aktualne ceny skupu żyta w młynach, które 

wynoszą 39 zł – 40 zł. Wnioskuje obniżenie ceny żyta do podatku rolnego do 

kwoty 40 zł. 

              Radny Jan Dziadura jest zorientowany odnośnie cen zbóż do podatku w 

innych gminach, są one  na tym samym poziomie. Pan Dziadura nie jest przeciwko 

rolnikom, ale nie ma sensu być lepszym, niż inne gminy na terenie powiatu. Wydaje 

się, że stawka na poziomie roku 2014 nie jest niczym złym, budżet musi się z czegoś 

składać. Jeżeli obniżymy wszystkie podatki , to automatycznie przyjdzie mniej 

subwencji, będą też mniejsze wydatki. Trzeba realnie patrzeć na sprawę – zaznaczył 

dyskutant. 

              Gdyby pan był na miejscy rolnika, to całkiem inaczej by pan mówił – 

odpowiedział swemu przedmówcy radny Chmielowiec. 

              Przewodniczący Rady Gminy przyznał, iż wszyscy dyskutanci mieli sporo 

racji. Pamiętamy sytuacje dotyczące zachwaszczeń i zakrzaczeń gruntów rolnych, 

gdzie pewne próby tutaj w gminie zostały poczynione w tym kierunku, żeby 

jeodkrzaczać. Różnych rozwiązań można by się  dopatrywać, trzeba podejmować 

działania w zakresie poprawienia stanu rolnego, bo to m.in. przyczynia się do 

zwiększonych kosztów produkcji przez rolników, którzy jeszcze coś chcą robić 

 i uprawiają tą rolę. To jest bardzo ważny aspekt i od tego odwrócić się nie możemy,  

w tym kierunku jakieś działania poczynione być muszą. Jak wszystkim wiadomo w 

tym roku trafiło kilka pism nawołujących do doprowadzenia do ładu i porządku 

gruntów rolnych, które powinny być w dobrej kulturze rolnej i to zaczęło być w 

terenie troszeczkę widoczne. Nie tylko świadczy to o wyglądzie i poprawie gruntów 

rolnych, ale też nie przysparza problemów rolnikom uprawiającym rolę. Można sobie 

wyobrazić, jak wygląda 1 ha gruntu uprawionego wśród 20 ha nie uprawianych, jakie 

są koszty związane z likwidacją chwastów, utrzymaniem tej roli. 
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             Wobec wyczerpania listy dyskutantów, wniosek radnego Chmielowca został 

poddany pod głosowanie. „Za” jego podjęciem głosowało 4 radnych, „przeciw” – 7, 

„wstrzymało się od głosowania” – 4 radnych Wniosek został odrzucony. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 

2014 rok. „Za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, „przeciw” – 3, „wstrzymało 

się od głosowania” – 3 radnych. Radni większością głosów podjęli Uchwałę Nr 

II/10/2014 w sprawie podatku rolnego. 

 

Ad pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2015 rok na obszarze Gminy Niwiska. 

                 Wójt Gminy pani Wróbel  poinformowała, iż zaproponowane stawki 

podatkowe wzrosły o poziom inflacji tj. 2,3% w zaokrągleniu do groszy. Po 

autopoprawce dokonanej w wyniku posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno - 

Gospodarczego  radni otrzymali nowy projekt uchwały. 

                 Przewodniczący Rady pan Róg wyjaśnił, iż w autopoprawce uległ zmianie 

zapis dotyczący stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 

budynków ponieważ na komisji zaproponowano, by ten podatek był o 2 grosze 

większy i wynosił 0,70 zł od 1 m
2
 powierzchni. Propozycja ta na komisji została 

zaakceptowana. 

W dyskusji w tej kwestii zabrał głos radny Bryk, który – jak powiedział ze 

zdziwieniem przyjął stanowisko komisji, gdzie dokonano modyfikacji propozycji pani 

wójt, która zaproponowała 0,68 zł, komisja zaproponowała 0,70 zł „Nie wiem, czym 

kierowaliście się w tym przypadku a po drugie nie znam dodatkowych argumentów, 

które padały na komisji. Nie znam też działań ewentualnych, które komisja proponuje, 

żeby tym drobnym takim rachitycznym , które istnieją na terenie gminy w jakiś sposób 

zrekompensować, ulżyć albo stworzyć lepsze warunki działania.  Podwyżka, którą 

proponowała pani wójt mniej więcej wynika ze wzrostu wskaźnika cen towarów i 

usług, który wg ogłoszenia prezesa GUS jest na poziomie 0,4%. Pokutuje już w tej 

radzie taki pogląd, że trzeba dusić tych małych. Później te sklepiki płacą i płaczą, a nie 

bardzo mają z czego. Zastanawiają się, czy utrzymać tych pracowników, czy ich 

zwolnic, kombinują czy odprowadzić ZUZ czy też nie, kombinują czy odprowadzić 

podatek od płac, czy go nie odprowadzać. Skoro proponuje się podwyżkę to trzeba 

zamiennie zaproponować coś takiego, żeby przedsiębiorczość na terenie gminy się 

rozwijała. Jeżeli była jakaś dyskusja na Komisji Budżetu i Finansów, to chciałbym 

zapoznać się  z wynikami tej dyskusji i argumentami. Dlatego uważam, że powinno 

się powrócić do stawki 0,68 zł a nie podnosić na 0,70 zł. bo dla niektórych firm te 2 gr 

mogą być przyczynkiem do zakończenia działalności gospodarczej. Jak pisze pani 

skarbnik w uzasadnieniu do projektu budżetu, ilość przedsiębiorców czy osób 

prowadzących działalność gospodarczą zmniejsza się z roku na rok. Należałoby 

szukać rozwiązań, które pomogłyby powstawaniu miejsc pracy na terenie gminy. Jest 

to jedyny dobry kierunek, który może przynieść wzrost dochodów gminy” . Radny 
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wspomniał o jednej z gmin województwa bialsko- podlaskiego, gdzie podatki w ogóle 

zlikwidowali. U nas trzeba myśleć o terenach, gdzie ktoś mógłby prowadzić 

działalność, trzeba je uzbrajać itd., tu działanie komisji w tym zakresie powinno być 

kompleksowe. 

               Radna Danuta Dłużeń zgadza się z wypowiedzią przedmówcy. Tak się 

dzieje, że małe podmioty gospodarcze będą upadać, jeśli podniesiemy stawkę, a jest 

ona dość zawyżona. Może być przysłowiowym gwoździem do trumny małych 

sklepików. Jeśli liczba podmiotów gospodarczych będzie spadać, na pewno  nie będzie 

to  korzyścią dla naszej gminy. 

               Radny Adam Chlebowski zwrócił się do radnej Dłużeń przypominając, że 

pani Dłużeń jest w tej komisji, która wspólnie z całym zespołem wyasygnowała zapis, 

że stawkę należy podnieść. Więc teraz pani jako członek komisji nie powinna mówić, 

że jest przeciw, pani powinna spalić się ze wstydu. ze wstydu. 

                Pani Dłużeń tłumaczyła, iż na komisji wstrzymała się od głosu. 

                Przewodniczący Rady Pan Róg tłumaczył, iż trudno jest powiedzieć, czy 

stawka 68 czy 70 gr będzie mieć wpływ na przedsiębiorców, nie rozstrzygano na 

komisji kwestii, kto te podatki tak naprawdę płaci, kto ich nie płaci, kto sięga po 

zwolnienia. Niemniej jednak problem jest bardzo wyraźny, ze te podatki są 

niepłacone. Zdaniem radnego należy pójść w kierunku ewentualnie rozważenia 

zwolnienia z podatków tych przedsiębiorców słabych, które mają problemy. Ponadto 

jeśli 2 gr ma wpłynąć na pogorszenie ich sytuacji bytowej czy finansowej, to powinno 

się pójść przedsiębiorcy na rękę i  ten podatek umorzyć. Takie możliwości są i należy 

z nich korzystać. 

              Radny Bryk wnioskuje o przegłosowanie propozycji wójta gminy, czyli „Od 

gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł.” Innych 

propozycji nie zgłoszono. Przystąpiono glosowania nad treścią Uchwały nr II/11/2014 

(pierwotnym tekstem ze stawką 0,68 zł)  w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. „Za” głosowało 8 radnych, „przeciw” – 3, „wstrzymało się 

od głosowania” – 4 radnych. Uchwała została podjęta. 

Ad pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 

 - Projekt uchwały omówiła pani Elżbieta Wróbel, odczytując zapis § 1. 

 W dyskusji głos zabrał radny Bryk, który zgadza się z zaproponowanymi 

zwolnieniami, bo są one słuszne. W tym celu, żeby zachęcić ewentualnych 

potencjalnych przedsiębiorców do zakładania działalności gospodarczej radny 

proponuje wprowadzić dodatkowe zwolnienia, a to co zaproponuje w żaden sposób nie 

wpłynie na budżet gminy, natomiast może być takim gestem, który zachęci kogoś do 

uruchomienia działalności gospodarczej. Radny proponuje dopisać w § 1 pkt 5  

o treści: 1. Zwalnia się na 1 rok z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, 

którzy w 2015 r. po raz pierwszy zarejestrowali działalność gospodarczą.  

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres dwóch lat tych 

przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy zarejestrowali działalność gospodarczą i 
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zatrudnili na umowę  

o pracę przynajmniej 1 pracownika. 

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy po raz 

pierwszy zarejestrowali działalność gospodarczą w roku 2o15 na okres trzech lat, 

jeżeli zatrudnili na umowę o pracę przynajmniej dwóch pracowników. 

Radny dodał, iż to już  było i nie jest żadnym novum, mankamentem w tamtym 

okresie było to, że tego nie rozpropagowano, nigdy nie było takiego ogłoszenia. 

W przekonaniu radnego Bryka byłaby to mała zachęta, która by być może kogoś 

zdopingowała do uruchomienia działalności gospodarczej, a strata dla gminy 

praktycznie żadna. W strefach ekonomicznych miasta zwalniają przedsiębiorców od 

podatku z mocy ustawy. Tego typu działania są prowadzone. 

                   Przewodniczący rady zarządził  15 min przerwę celem skonsultowania z 

panią skarbnik prawidłowości zaproponowanych zmian. 

Po przerwie obrady wznowiono. Na sali obecnych 14 radnych, (brak radnego 

Chmielowca). 

                    Stanowisko na temat proponowanych zapisów przedstawiła pani skarbnik. 

Po konsultacji z radcą prawnym wyjaśniła, iż z podatku nie może być zwolniony 

podmiot, ale przedmiot, czyli nie przedsiębiorca, ale obiekt. Proponuje się ten zapis 

zmienić na zapis o następującej treści: „zwalnia się na 1 rok z podatku od 

nieruchomości grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, 

która zostanie zarejestrowana po raz pierwszy w 2015 roku”. Pozostałe dwa zapisy nie 

mogą być wprowadzone, ponieważ podchodzą pod inna ustawę, w tym pomoc de 

minimis. Przy 11 głosach „za” wniosek został przyjęty. „Za” przyjęciem całej uchwały 

z uwzględnieniem w/w wniosku głosowało 12 radnych, „przeciw”- 0, „wstrzymało się 

od głosowania”– 3 radnych. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr II/12/2014 w sprawie 

zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 r. 

Ad pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na obszarze Gminy Niwiska na 2015 rok. 

- W projekcie uchwały stawki zostały podniesione o wskaźnik inflacji 2,3% - 

poinformowała Elżbieta Wróbel. 

              Radny Adam Chlebowski zadał pytanie, czy z tytułu posiadania środków 

transportowych są jakieś zwolnienia w 2014 roku? 

               W raporcie o stanie Gminy Niwiska było tylko przesunięcie terminu 

płatności – odpowiedziała pani wójt oraz za 4 lata jedno umorzenie ( z Leszcz). 

                Radny Piotr Skiba dopytywał, czy uwzględniono w uchwale takie 

samochody, których nie ma na naszym terenie? Wtedy można dać górną maksymalną 

stawkę, by nam to nie obniżało subwencji. 

                Uchwała obniża stawki tylko od tych samochodów, które mamy i skutki 

wykazujemy do tych samochodów, które są na terenie gminy – odpowiedziała Elżbieta 

Wróbel. Pisanie górnej stawki nic nie daje. 
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                Ponieważ innych pytań nie było, przewodniczący rady odczytał projekt 

uchwały, po czym przystąpiono do glosowania. „za” podjęciem uchwały głosowało 14 

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

jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/13/2014 w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Niwiska na 2015 

rok. 

Ad pkt 8.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok. 

- Projekt uchwały omówiła pani Elżbieta Wróbel. Projekt uchwały zakłada wysokość 

opłaty od posiadania psów na poziomie roku 2014, tj. 19,50 zł od jednego psa. Ustawa 

zwalnia w gospodarstwie rolnym z podatku dwa psy do pilnowania gospodarstwa, od  

trzeciego i każdego następnego psa utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw 

rolnych projekt uchwały zakłada opłatę w wysokości 23 zł. Wiemy, że psów na terenie 

gminy jest bardzo dużo, a kwotę jaką zbieramy to 1000 zł rocznie. 

                W dyskusji zabrali głos: 

                Radny Robert Łakomy zadał pytanie, czy tylko w naszej gminie jest taki 

podatek, czy inne gminy w powiecie kolbuszowskim też taki podatek mają 

uchwalony? 

                 Na terenie powiatu kolbuszowskiego żadna gmina nie ma tego podatku – 

poinformowała pani Jolanta Salach. Ponadto to nie jest podatek, a oplata. Wg zapisu 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych gmina może, ale nie musi podejmować takiej 

uchwały. 

                  Radny Adam Świder popiera zapisy projektu uchwały. Na przykładzie 

swojej wsi wie, co to znaczy posiadać parę psów i już były przypadki pogryzienia. 

Jeśli trzeba będzie za nie zapłacić, to ograniczy ich ilość. Psów jest bardzo dużo, 

wałęsają się bezpańsko. Jeśli się chowa psy, trzeba je odpowiednio zabezpieczyć. 

                  Problem psów również poruszył radny Chlebowski. Został pogryziony 

przez psa na posesji rolnika w czasie wykonywania czynności służbowych. Radny 

uważa, że podatek powinien być uchwalony nawet jeszcze większy. Były szczepienia 

psów, ale podejście mieszkańców było różne, może połowa psów została poddana 

szczepieniu. Zdaniem radnego póki nie wejdzie odpowiednia ustawa, a w ślad za nią 

pieniądze, dalej będziemy borykać się z tym problemem. 

                  Radny Skiba dodał, iż obowiązkiem każdego obywatela jest trzymanie psa 

na uwięzi ewentualnie w szczelnym ogrodzeniu z umieszczoną tabliczką. Dobrą 

robotę w tym temacie zrobiły pisma wysłane do wszystkich mieszkańców od wójta 

gminy, na pewno poprawa jest. 

                   Wobec wyczerpania listy dyskutantów, Przewodniczący Rady Gminy 

odczytał projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2015. Radni 

jednogłośnie podjęli Uchwalę Nr II/14/2014 w sprawie opłaty od posiadania psów. 

Ad pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i  poboru oraz 

terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Niwiska. 
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- Projekt uchwały jest na poziomie roku poprzedniego – informuje pani Elżbieta 

Wróbel.  Komisja Rozwoju zawnioskowała by zaokrąglić kwotę na 12 zł. 

                  Radny Skiba popiera wniosek, bardzo dużo ludzi przyjeżdża w piątki na 

targ, opłata nie jest za wysoka. Dochody z tego tytułu będą przynajmniej na 

utrzymanie placu targowego. 

                   Radny Chlebowski widzi potrzebę podniesienia stawki o inflację 2,3%. 

Proponuje zakupić 20 litrów białej farby i wyznaczyć na placu  boksy do 10 m
2
. 

                   Wójt Gminy pani Wróbel odpowiedziała, iż plac ten służy za parking i za 

plac targowy, narysowaliśmy tylko linie wjazdu i wyjazdu. Zdaniem pani wójt 10 

metrów nie jest potrzebne, bo czasem na tej powierzchni mieści się dwóch 

sprzedawców. Na pewno koszty mamy większe, bo nie tylko sprzątanie, ale też 

wywóz śmieciu, toi-toi. Wójt Gminy wspomniała, iż na wniosek mieszkanki Gminy 

Niwiska została ściągnięta policja w jeden piątek, która interweniowała w związku ze 

znakiem „zakaz zatrzymywania i postoju”. Przecież trzeba zrozumieć, że ktoś ledwo 

chodzi, zatrzyma się na chwilę by włożyć do samochodu ziemniaki czy worek 

pszenicy. Pani była tak ciężka, że sprawdzała policjantów, w jakim czasie przyjechali 

– dodała pani Wróbel. „Ja mówię – spuśćmy z tonu, nie musi się tutaj jeżeli wie, że 

jest jarmark pchać, ma dzisiaj jedną obwodnicę, drugą obwodnicę, może objechać” – 

mówiła pani Elżbieta Wróbel. Może kiedyś przyszłościowo trzeba będzie targ 

przesunąć za estradę, a z przodu zrobić parking. 

                    Radny Kluk proponuje zrobić kopertę przy wjeździe  i ustawić znak 

„postój 10 minut”. 

                    Pani wójt wystąpiła do starosty w temacie zniesienia zakazu w dni 

targowe od godz. 7
00

 do godz. 11
00

. 

                     Radny Łakomy popiera propozycję pani wójt. Dwa tygodnie temu miało 

miejsce zdarzenie, że jedna z mieszkanek postawiła samochód na drodze by kupić 2 kg 

ziemniaków, zapłaciła 100 zł mandatu i jeden punkt karny. Trudno sobie wyobrazić 

działania policji, radny jedzie 40 tonowym tirem i jako się pomieści. Nie wiadomo, co 

tej pani przeszkadzało, żeby tutaj sprowadzić policję – mówił oburzony radny. Winna 

postawić sobie policję koło swojej posesji! 

                      Zostały wtedy wypisane 4 mandaty, 4 sprawy są skierowane do sądu – 

dodała pani wójt, ja byłam u komendanta w tej sprawie. Dzisiaj jest znak „zakaz 

zatrzymywania i postoju”, policja została ściągnięta na telefon. Jest dzisiaj przepis, 

który obowiązuje, na pewno trzeba dążyć do rozwiązania tematu na przyszłość. 

                       W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu w dalszej dyskusji, po 

odczytaniu treści uchwały poddano ją pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr II/15/2014 w sprawie określenia zasad ustalania i  poboru 

oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy 

Niwiska. 

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

budżetowej gminy Niwiska na 2014 rok. 
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                   Wójt Gminy pani Wróbel odczytała projekt uchwały jednocześnie 

omawiając zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach, rozdziałach 

i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 

611 289,00 zł. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 

441 796,00 zł., z tego dochody bieżące o kwotę 402 895,00 zł., wydatki majątkowe  

o kwotę 38 901,00 zł. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok  

o kwotę 1 053 085,00 zł., z tego wydatki bieżące o kwotę 858 164,00 zł., wydatki 

majątkowe o kwotę 194 921,00 zł. 

                    W dyskusji nad projektem uchwały zabrał glos radny Skiba, który zadał 

pytanie, czy środki jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Oświaty były na wniosek 

dyrektorów szkół? 

                     Odpowiedzi udzieliła pani wójt Elżbieta Wróbel. Środki były na wniosek 

gminy, bo dyrektor nie ma osobowości prawnej i nie może wnioskować. Natomiast 

dyrektorzy składali zapotrzebowanie dla dzieci 6 letnich na świetlice o pomoce 

dydaktyczne, ławki, stoliki. Na prośbę radnego Skiby zapoznała z wysokością 

złożonych wniosków do ministerstwa. 

                      Radny Piotr Skiba nawiązując do wydatku w kwocie 50 609,00 zł dla 

stowarzyszenia „Kraina radości” w Hucinie zapytał panią Elżbietę Wróbel, dlaczego  

tyle pieniędzy przeznacza się tę szkołę. To nie jest nasza jednostka budżetowa – mówił 

radny. 

                       W odpowiedzi pani Wróbel wyjaśniła, iż „ z ustawy wydatki 

inwestycyjne są w gestii gminy. To jest wydatek inwestycyjny i wszelkie inwestycje 

na tej placówce to jest mienie gminy. Oni z wydatków bieżących nie mogą finansować 

wydatków inwestycyjnych.” 

                        Radny Skiba – „jak policzyłem, to towarzyszenie kosztuje nas więcej 

aniżeli byśmy my – gmina ją prowadzili. Liczyłem dotacje i wszystko i ciągle się 

dokłada”.  

                        Pani wójt – „ To pan jest w wielkim błędzie, proszę podejść do pani 

skarbnik, jak pan weźmie roczne sprawozdanie, ile kosztuje  szkoła w Hucinie łącznie 

z przedszkolem, to wychodzi kwota ponad 300 tys. zł. A sama zerówka ze szkołą 

obojętnie w których placówkach, Kosowy, Hucisko, Trześń będzie kosztowało między 

600 a 800 tys. zł. 

                       Radny Skiba – „na pewno sprawdzę i dokładnie sobie wyliczę. Ja 

pamiętam, ile kosztowała szkoła w Hucinie, jak żeśmy ją utrzymywali dawniej i teraz, 

dlatego się pytam. Ja nie chcę się wypowiadać na ten temat ale uważam, że nie 

powinno się pisać żadna szkoła podstawowa, tylko powinno być stowarzyszenie. To 

nie jest jednostka budżetowa”. 

                       Wójt gminy –„ tą dotację, którą otrzymują mogą tylko wydać na 

wydatki bieżące. Natomiast wydatki inwestycyjne – to jest szkoła prowadzona przez 

stowarzyszenie, cały majątek jest własnością gminy, jest tylko użyczony 

stowarzyszeniu. I wszystkie wydatki inwestycyjne są w gestii gminy”. 
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                        Radny Skiba – „ Pamiętam i słyszałem w telewizji, po to powstawały 

szkoły pod stowarzyszenia, że oni mają szukać sponsorów, dawać swój wkład własny, 

żeby szkoła funkcjonowała, żeby było taniej. Uważam, że jak poremontujemy i 

wszystko im porobimy, to każdy by prowadził takie stowarzyszenie.” 

                         Wójt Gminy – „ A więc zapraszam do prowadzenia. Nie można 

mieszać likwidacji szkoły i gdy stowarzyszenie podejmuje się prowadzenia placówki 

oświatowej, a przekazania na podstawie ustawy. Tam nie ma likwidacji szkoły, tam 

jest dalej szkoła publiczna i w każdej chwili może się stać własnością gminy”. 

                         Radny Skiba – „To nie jest jednostka budżetowa, a my mamy 

finansować jednostki budżetowe! Tak jest napisane w ustawie!” 

                         Następnie zabrał głos radny Adam Chlebowski. „Pytam się pana 

radnego Skibę, co tak nagle szkoła w Hucinie go boli? Pan nie patrzy na sumy jakie są, 

pan dużo czyta i tak się pan wymądrza. Przejmijcie tą szkołę z powrotem jako rada, to 

będzie dalej nasz majątek, będzie wyremontowany i piękny. Panie radny, z całym 

szacunkiem ja słuchałem do końca i od tej Huciny, wsi która została zmolestowana 

poprzez wstawienie jej w stowarzyszenie, niech się pan od niej od …...oli.” 

                         Przewodniczący Rady zareagował prosząc o wyważenie słów 

                         Radny Chlebowski nadal kontynuował. „przepraszam – 
wyrwało mi się, bo jestem zdenerwowany teraz. W ten sposób zostało 
społeczeństwo nasze podzielone, skłócone, ale społeczeństwo w 
wyborach ostatnich pokazało, że się trzyma, a szkoła istnieje. Były 
różne przymiarki, a pan teraz jakoś chce odbijać, chce się wyżyć. W 
Hucinie szkoła kosztuje 300 tys. zł., co roku są wyższe koszty, inflacja, 
podatki, prądy, ubezpieczenia, nauczyciele mianowani, koszty rosną. A 
nie rosną w szkole w Trześni czy w szkole w Niwiskach? Dajcie tym 
ludziom żyć spokojnie bo oni ponieśli największe konsekwencje! Niech 
ta szkoła istnieje , dobrze że jest jeszcze kilka osób zaangażowanych, 
może za dwa lata będziemy musieli ją przejąć. Dlaczego robimy 
niezdrową atmosferę? Ta szkoła nie jest własnością stowarzyszenia, a 
została użyczona. To dalej jest nasz wspólny gminny majątek. Dajmy 
tym ludziom spokojnie w tej szkole pracować. 
                       Radny Skiba: „Proszę się nie czepiać, bo ja ludzi się nie czepiam. Dzieci 

też się nie czepiam. Powiedziałem o co mi chodzi i proszę dobrze sobie poczytać, by 

zrozumieć. Ja wcale nie myślałem żebym miał pretensje do szkoły, jestem 

zadowolony, że jest szkoła, bo ludzie tam pracują. Proszę głupot nie opowiadać.  

                       Przewodniczący Rady Gminy przerwał tą dyskusję, „proszę nie 

schodzić, nie odbiegać od tematu, dyskutujemy na temat zmian w uchwale 

budżetowej” – zaznaczył pan Róg. 
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                       Wobec wyczerpania listy dyskutantów w kwestii zmian do uchwały 

budżetowej, projekt uchwały został poddany pod glosowanie. „Za” podjęciem 

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

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwalę Nr II/16/2014 w sprawie 

wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Niwiska na 2014 rok. 

Ad pkt 11. Interpelacje i zapytania radnych.  Nikt nie zabierał głosu.  

Ad pkt 12. Sprawy różne i wolne wnioski. 

                   Radny Adam Chlebowski powiedział, iż w takim ferworze my tej 

lokomotywy nie pociągniemy za długo. Jeśli pan tworzy słynny komitet ochrony 

szkół, a pan z taka zaciekłością walczy z Huciną! Szkoła ta została jak gdyby 

namaszczona i musi ten ciężar ciągnąc. Jeśli jest przychylna wola rady, której dziękuję 

za przegłosowanie zmian w budżecie, to znaczy że bronimy tych szkół, że tej Hucinie 

coś się należy. Dla mnie jest niezrozumieniem, a ten majątek dalej zostaje u nas, my 

go nie rozbieramy i nie roznosimy cegły, choć zostały one przywiezione z poligonu z 

Przyłęka i ludzie społecznie obijali te cegły i szkoła została wybudowana. 

Wyposażenie mamy najpiękniejsze, bardzo jesteśmy zaszczyceni i cieszymy się, że 

jest tak operatywny dyrektor, pisze wnioski, co roku chodzi więcej dzieci. 

Z kolei radny Chlebowski nawiązując do obrad poprzedniej sesji powiedział: 

„Myślałem,  - nawet w sejmie tak jest – każdy komitet czy partia wchodząca do sejmu  

uzyskuje jakieś prawo w komisjach, prawo mieć swoich przedstawicieli. A tu 

szanowny komitet katolicko - pisowsko – ochrony – obrony czy szkół, czy nauczycieli 

(trudno to zrozumieć) nie daje nam ani krzty możliwości.  Weszliśmy jako komitet 

niezależnych sześciu członków. Nawet nie ma tu jakiejś ustawy, ale z racji wspólnego 

rządzenia gmina daje się jakieś stanowisko. W powiecie poszczególne rady 

wprowadzały opozycyjne siły na przewodniczącego komisji czy zasiada przy stole.  

U nas tego nie ma. Czy w Kolbuszowej są inni ludzie?, może lepiej myślący, bo tam 

jest miasto, a u nas jak to mówią, na wsi to i słoma nam z butów wychodzi.  

Pięknie ślubowaliśmy – tak mi dopomóż Bóg. Klęczymy w kościele, wyznajemy 

swoje zapatrywanie rzymsko – katolickie, jakie to jest miłosierdzie, jak za chwilę po 

tym ślubowaniu „tak mi dopomóż Bóg” nie daje się żadnemu członkowi – koledze – 

radnemu żadnej możliwości przejęcia odpowiedniej komisji. Czy Bóg na to patrzy 

dobrze, On się temu przygląda? Ta szczerość „tak mi dopomóż Bóg” nie powinna być 

stosowana, bo to jest zaprzeczenie nie tylko Bogu, ale każdy zaprzecza sam sobie. 

Każdy z nas wypowiadając te słowa ślubowania zaprzeczył temu, co się później działo 

na ostatniej sesji. Spotykamy się na różnych uroczystościach kościelnych, 

państwowych, a zachowujemy się później jak Judasz. Czy to jest zgodne wobec naszej 

ewangelii, naszego testamentu? To co było ułożone, glosowania składu komisji, to nie 

był tylko popis, to była farsa, jakaś zemsta za poprzednią kadencję. Mnie to nie 

interesuje, jestem nowym radnym i chcę współpracować ze wszystkimi. Najbardziej 

uderzyło mnie i moich kolegów to, szefostwo komisji to tez jest nieporozumienie. Tu 

zasiada przy stole człowiek, który 45 lat spędził w rolnictwie. W małym palcu ma 

wszystkie sprawy i zarządzenia związane z rolnictwem. Jest to człowiek 

doświadczony, czy nie powinien przejąć Komisji Rolnictwa? To jest nieporozumienie 

obdarzanie radnego Bryka, pan Bryk tyle się zna na rolnictwie, co ja na 
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macierzyństwie. Sprawa druga – komisja jedna z najważniejszych w gminie – pan 

Staszek przewodniczącym. Z pełnym szacunkiem do kolegi Staszka Reszutka jako do 

człowieka nie mam nic, ale że on się odważył przyjąć taką komisję?, człowiek, który 

nigdy nie miał do czynienia z finansami. Składał meble w zakładzie meblowym i był 

prezesem klubu niecały rok czy półtora, szybko zrezygnował bo stres i presja 

publiczna go zmusiła do tego. Może kolega, który był listonoszem bardziej byłby 

odpowiedni na finanse z tego względu, że nosił emerytury i renty. Na pierwszym 

miejscu pan przewodniczący postawił sobie taką sprawę – rzetelność. Gdzie tu była ta 

rzetelność? Ma pan bardzo [piękne twórcze nazwisko. Zaapelował pan w tym 

skromnym ekspoze o rzetelność, uczciwość, …. ja panu zacytuję słowa naszego 

wieszcza – poety przeobrażeń.” W tym miejscu radny Chlebowski cytował fragment 

„Pana Tadeusza”, po czym dodał: „Panie przewodniczący! , pan tez jest myśliwym i z 

tego rogu niech pan grzmi rozwagę i rzetelność, wszystkim radnym, od ucha do 

brzucha” 

                        Przewodniczący Rady pan Robert Róg podziękował za wystawne 

wystąpienie i wylewną przemowę.” Skoro pan pozwolił sobie na tak mocne słowa na 

temat rządzenia, ustawiania to przypomnę panu, że sam pan uczestniczył w 

rozmowach. Tu są radni na tej sali, u których po wyborach pan był i dobrze pan wie, 

jakich zamiarów pan oczekiwał i co pan robił. Ja nie będę tutaj wyciągał więcej, te 

osoby na tej sali tutaj są” 

                         Radny Boroń w swym wystąpieniu wrócił do historii. ”Mamy na sali 

pierwszego wójta Jana Dziadurę i pierwszego radnego, który tego wójta wybierał – 

Bryka, który pierwsze pół roku niezwykle twórczo pracował w zarządzie wójta 

Dziadury. Później się działy różne rzeczy. Niemniej jednak pan Dziadura kiedy objął 

to stanowisko, miał ciężko, miał oddech komunistów na plecach. Pierwszy 

zlikwidował szkołę w Zapolu, tam nie było wielkiego protestu, dzieci dowieziono do 

Huciska. Wójt Dziadura kierował się tym, że obiekt w Zapolu był stary, wymagał 

remontu , wójt Dziadura rozpoczął budowę nowego obiektu w Leszczach. Takie było 

przesłanie, ze budowano tam, gdzie nic we wsi nie było, choć było mało dzieci. 

Dziadura zaczął, a Skiba skończył budowę, ale Skiba tę szkołę zlikwidował. Czym się 

kierował wójt Skiba? Ekonomią, było mało dzieci. Gdy wójt zakończył pracę, gminę 

przejęła Elżbieta Wróbel. Ciężko to szło, były potyczki, rozgoryczenia, żale , niemniej 

jednak wszystko się uspokoiło, dotarło, doszliśmy do takiego punktu, że wójt Wróbel 

też zaczęła kierować się ekonomią. Najsłabszą szkołą pod kątem liczby dzieci była 

szkoła w Hucinie. Byliśmy na wyjazdowej sesji, byli też rodzice, najbardziej 

protestowali Micek i Chlebowski. Wójt Wróbel powiedziała wówczas, że jeżeli 

stowarzyszenie nie udźwignie ciężary prowadzenia szkoły, po roku wróci ona w 

struktury gminy. Stowarzyszenie udźwignęło, Hucina ma zdolnych ludzi, szkoła jest 

odrestaurowana wewnątrz i z zewnątrz. Dzisiaj gdyby wójt Skiba rządził gminą, na 

100 % miałby większość w radzie i kierowałby szkoły pod stowarzyszenia. Bo takimi 

decyzjami rządzi ekonomia.  

                      Przewodniczący rady zwrócił się z prośbą do państwa radnych, aby na 

przyszłość nie robić sobie na sesji wieców wyborczych. Po drugie prosił by więcej nie 

robić charakterystyki poszczególnych radnych, chyba że radni sobie tego życzą, to 

trzeba złożyć taki wniosek i przystąpimy do takich rzeczy. Omówimy każdego 
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radnego  od urodzenia do chwili obecnej , co i kiedy w życiu zrobił. W kwestiach 

szkoły, które zostały tutaj podniesione przewodniczący Róg proponuje podjąć 

rozmowy na odpowiednich komisjach oświatowych, być może trzeba się będzie 

spotkać z Zarządem Stowarzyszenia z Huciny i rzeczywiście warto by było tą szkołę 

ściągnąć z powrotem pod zarząd gminy. „Prosiłbym więcej takich kwestii nie 

wyciągać, a zwłaszcza tych wyborczych i te osoby, które mówią tu o judaszowaniu i 

takich innych rzeczach prosiłbym o powściągliwość języka. Następnym razem proszę 

wystawić lusterko i do lusterka tą przemowę wygłosić”   

                Na tym zakończono obrady II sesji VII kadencji Rady Gminy Niwiska.        

 

 


