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Protokół Nr I/2014  

z I sesji VII kadencji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. 

 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło wg listy obecności 15 radnych. 

Lista obecności radych i zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji 

2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Niwiska wybranych w głosowaniu 

w dniu 16 listopada 2014 r. 

3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Niwiska. 

4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Niwiska wybranego w dniu 16 listopada 

2014 r. 

5. Zamknięcie obrad. 

                Ad pkt 1.Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Gminy dokonał najstarszy 

wiekiem radny Pan Piotr Skiba, który przewodniczył obradom do czasu wyboru 

Przewodniczącego  Rady Gminy. Pan Skiba powitał przybyłych na sesję radnych oraz 

zaproszonych gości.  

               Ad pkt 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

Pan Skiba poinformował, iż  przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego 

radni składają  ślubowanie. Nie złożenie ślubowania wg ustawy skutkuje 

wygaśnięciem mandatu radnego. Przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania. 

Ślubowanie odbywało się w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania najmłodszy 

wiekiem radny Pan Robert Róg odczytywał kolejno z imienia i nazwiska radnych, 

którzy wypowiadali słowa „Ślubuję”. „Tak mi dopomóż Bóg”. Wszyscy radni 

złożyli ślubowanie. Prowadzący obrady gratuluje radnym objęcie mandatu radnego. 

                Ad pkt 3. Następnie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad, czyli Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Radny Skiba wyjaśnił, iż Rada 

Gminy musi określić procedurę, na jakich zasadach będą przeprowadzane wybory 

Przewodniczącego Rady Gminy. Należy wybrać odpowiednią Komisję Skrutacyjną, 

zgłosić kandydatów, przyjąć określony Regulamin wyboru Przewodniczącego Rady 

Gminy. Następnie przeprowadzone zostanie głosowanie w sposób tajny, każdy radny 

otrzyma karteczkę ze zgłoszonymi nazwiskami i w odpowiedniej rubryce postawi znak 

X. Ponieważ radni nie zgłaszali innych propozycji co do sposobu wyboru 

Przewodniczącego Rady, przystąpiono do głosowania. „Za” tym, aby przedstawione 

propozycje uznać jako te, wg których będziemy przeprowadzać głosowanie na 

Przewodniczącego Rady Gminy głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało 

się od głosowania” – 0. Rada Gminy jednogłośnie określiła procedurę wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. Pan Skiba 

przypomniał, iż zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Radna 

Dłużeń zgłasza kandydaturę radnego Roberta Roga. Pan Robert Róg wyraża zgodę na 

kandydowanie. 
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Radny Chmielowiec zgłasza na Przewodniczącego Rady radnego Jana Dziadurę. Pan 

Dziadura zgody nie wyraził. 

                      W związku z tym, że nie było więcej zgłoszeń, prowadzący obrady proponuje 

przegłosować zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy 

Niwiska. „Za” zamknięciem listy głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało 

się od głosowania” – 0. Rada Gminy jednogłośnie postanowiła o zamknięciu listy 

kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. 

                      Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano  Komisję w 

trzyosobowym składzie. Radni jednogłośnie zaakceptowali powyższe. Do w/w 

Komisji zgłoszono kolejno radnych: Stanisława Bryka, Stanisława Rzeszutka i Adama 

Świdra.  W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Do proponowanego składu 

Komisji Skrutacyjnej radni nie mieli żadnych uwag, przystąpiono do głosowania. „Za” 

zgłoszonym składem Komisji głosowało 13 radnych, przeciw” – 0, „wstrzymało się od 

głosowania” – 2 radnych. Prowadzący obrady ogłosił 5 minutową przerwę w celu 

ukonstytuowania się Komisji , przygotowania projektu Regulaminu głosowania oraz 

kart do głosowania. Po przerwie obrady zostały wznowione. Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej Pan Stanisław Bryk zapoznał z projektem Regulaminu określającego 

zasady i tryb wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Radni nie zgłosili żadnych 

uwag do regulaminu. 

                       - Ponieważ innych pytań nie było, Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała karty 

do głosowania, po czym radni przystąpili go głosowania. Po zakończeniu głosowania 

Komisja obliczyła wyniki wyborów, a Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał 

protokół – wyniki głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy. Na ustawową liczbę 

15 radnych w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, głosów ważnych oddano 15, 

głosów nieważnych – 0. Zgłoszony kandydat na Przewodniczącego Rady Pan Robert 

Róg otrzymał 15 głosów, i został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy.  

Niwiska.  

                      Następnie prowadzący obrady Pan Piotr Skiba odczytał Uchwałę Nr I/1/2014 Rady 

Gminy Niwiska w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, która wraz z 

protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

                     Radny senior gratuluje Panu Robertowi Rogowi wyboru na stanowisko 

Przewodniczącego Rady i przekazuje dalsze prowadzenie obrad. 

                      Pan Robert Róg dziękuje za wybór na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy i 

jak powiedział – postara się nie zawieść. 

                      Ad pkt. 4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Niwiska wybranego w 

glosowaniu w dniu 16 listopada 2014r. 

                      - Wójt Gminy pani Elżbieta Wróbel złożyła ślubowanie. 

                      Z kolei Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na materiały, jakie radni otrzymali z 

Urzędu Gminy, dotyczące wprowadzenia do porządku obrad dodatkowych punktów. 

Ponieważ na sali obrad tradycyjnie nie ma radcy prawnego, który by mógł 

rozstrzygnąć ten problem natury prawnej, Przewodniczący Rady ogłosił 10 min 

przerwę celem zapoznania się  z punktami ustawy o samorządzie gminnym jak też 
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zapisami statutu celem wprowadzenia ewentualnie zmian dotyczących materiałów 

otrzymanych przez wszystkich radnych 

                      Po przerwie obrady zostały wznowione.  

                      Pan Robert Róg wyjaśnił, iż na wprowadzenia zmian w porządku obrad pozwala nam 

art. 20  ust. 1 a ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 45 Statutu Gminy Niwiska. 

Odczytał treść wniosku Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad 

następujących punktów: 

5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 

6. Wybór Przewodniczących Komisji Rady Gminy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczbowego składu komisji oraz trybu  

i sposobu powoływania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Niwiska na 

okres VII kadencji. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady 

Gminy Niwiska. 

10. Sprawozdanie Wójta kadencji 2010 – 2014 o stanie Gminy Niwiska.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Wójtowi Gminy Niwiska miesięcznego 

wynagrodzenia. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Niwiska na m – c grudzień 

2014 r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy na  

m - c XII 2014 r. 

„Za” przyjęciem w/w wniosku głosowało 15 radnych. Obowiązuje nowy porządek 

obrad. 

                   Ad pkt 5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Niwiska.  

- Radny Skiba  zgłasza kandydaturę Danuty Dłużeń, radny Łakomy stawia 

kandydaturę Jana Dziadury. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący rady zaproponował, aby przygotowaniem kart do głosowania zajęła 

się ta sama Komisja Skrutacyjna. W tym celu ogłosił przerwę, a Komisja Skrutacyjna 

przygotowała karty do glosowania oraz projekt regulaminu wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 

Po przerwie obrady zostały wznowione. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan 

Stanisław Bryk zapoznał z projektem Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących 

Rady, do którego radni nie wnosili żadnych uwag. Po dokonaniu głosowania Komisja 

Skrutacyjna obliczyła glosy i podała wyniki. Na 15 radnych uczestniczących w sesji w 

glosowaniu wzięło udział 15 radnych. Głosów ważnych oddano 15, głosów 

nieważnych – 0. Kandydaci na Wiceprzewodniczących Rady Gminy otrzymali: 

Dłużeń Danuta – 10 głosów, Jan Dziadura – 14 głosów. Oboje radni otrzymali 

wymaganą bezwzględną większość głosów i zostali wybrani Wiceprzewodniczącymi 
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Rady Gminy. Protokół Komisji skrutacyjnej stanowi integralną część niniejszego 

protokołu. 

Pan Robert Róg odczytał Uchwalę nr I/2/2014 Rady Gminy Niwiska w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Niwiska. 

                 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczbowego składu komisji oraz 

trybu i sposobu powoływania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy 

Niwiska na okres VII kadencji. 

Po odczytaniu projektu uchwały przez Przewodniczącego Rady Gminy głos zabrał 

radny Bryk wnioskując, aby komisje składały się z 6 radnych łącznie z 

przewodniczącym. W uchwale zapisane jest, że komisje składają się maksymalnie z 6 

radnych.  

Radny Chlebowski natomiast zwrócił uwagę przewodniczącemu obrad, że przed 

chwilą głosowaliśmy porządek obrad i w pkt 3 jest wybór Przewodniczących stałych 

Komisji Rady, a my przechodzimy do następnego punktu. 

Wyjaśnień udzielił pan Robert Róg. Wybór przewodniczących komisji stałych będzie 

następstwem podjęcia uchwały, którą przed chwilą odczytano. Ustalamy najpierw 

ilość członków komisji stałych, po czym przejdziemy do wyboru przewodniczącego 

komisji. Nie ma to większego wpływu na efekt końcowy. 

Radny Chlebowski uważa, że prawidłowym cyklem działania jest przeniesienie w 

głosowaniu kolejności obrad nad tymi punktami. Takiego wniosku jednak nie zgłosił. 

Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad treścią Uchwały Nr I/3/2014 Rady 

Gminy Niwiska w sprawie ustalenia liczbowego składu komisji oraz trybu i 

sposobu powoływania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Niwiska 

na okres VII kadencji. „Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, „przeciw”- 0, 

„wstrzymało się od głosowania” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

             Ad pkt 6. Wybór Przewodniczących Komisji Rady Gminy. 

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydaturę radnego Piotra 

Skiby (wyraził zgodę) oraz kandydaturę radnego Stanisława Bryka (nie wyraził 

zgody). Kandydaturę radnego Skiby poparło 9 radnych, tym samym został wybrany 

przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. 

Na przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaproponowano 

radnych Stanisława Rzeszutka oraz Adama Chlebowskiego. Obaj panowie wyrazili 

zgodę na kandydowanie. Przy 8 głosach „za”, 0 – „przeciw” oraz 4 „wstrzymujących 

się” przewodniczącym Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego został wybrany 

radny Stanisław Rzeszutek. 

Na przewodniczącego Komisji Rolnictwa zgłoszono kandydaturę radnego Stanisława 

Bryka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Kandydaturę poparło 8 radnych, 

„przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosowania” 7 radnych. Przewodniczącym Komisji 

Rolnictwa został radny Stanisław Bryk. 
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Na przewodniczącego Komisji Oświaty zaproponowano radnego Jana Dziadurę, który 

również wyraził zgodę na kandydowanie. „Za” wyborem głosowało 10 radnych, 

„przeciw” – 1, wstrzymało się od głosowania” – 2 radnych. Przewodniczącym Komisji 

Oświaty został pan Jan Dziadura. 

Na przewodniczącego Komisji Prawa zgłoszono radnego Stanisława Rzemienia. 

Kandydaturę poparło 10 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosowania” – 5 

radnych. Radny Stanisław Rzemień został wybrany na przewodniczącego Komisji 

Prawa. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwalę Nr I/4/2014 w sprawie wyboru 

przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy. 

              Ad pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego 

komisji stałych Rady Gminy Niwiska. 

Do składu osobowego Komisji Rewizyjnej zgłoszono radnych: Jana Boronia, 

Stanisława Bryka, Adama Chlebowskiego, Roberta Łakomego, Stanisława Rzeszutka, 

Stanisława Magdę, Adama Świdra. Panowie Stanisław Magda i Adam Świder nie 

wyrazili zgody na kandydowanie, pozostałe osoby zgodę wyraziły. „Za” w/w składem 

Komisji Rewizyjnej głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od 

głosowania” – 0. Rada Gminy wybrała członków Komisji Rewizyjnej w składzie: 

Jan Boroń, Stanisław Bryk, Adam Chlebowski, Robert Łakomy, Stanisław 

Rzeszutek.  

Na członków Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zgłoszono kolejno 

radnych: Józefa Chmielowca, który uzyskał „za” – 6 głosów, „przeciw” – 9, 

„wstrzymało się od głosowania” – 0. Radny Adam Chlebowski, którego poparło 7 

radnych, „przeciw” głosowało 8 radnych, „wstrzymało się od głosowania” – 0. 

Kandydaturę Jana Dziadury poparło 11 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od 

głosowania” – 4 radnych. Robert Łakomy zyskał poparcie 8 radnych, „przeciw” – 0, 

„wstrzymało się od głosowania” – 6 radnych. Kandydaturę Zygmunta Kluka poparło 

15 radnych. Radnego Roberta Roga poparło 10 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało 

się\e od głosowania” 5 radnych. „Za” Stanisławem Rzemieniem głosowało 9 radnych, 

„przeciw” 0, „wstrzymało się od głosowania” – 3 osoby. Radną Danutę Dłużeń 

poparło 13 radnych. Członkami Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, 

Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady Gminy zostali wybrani: Jan 

Dziadura, Danuta Dłużeń, Zygmunt Kluk, Robert Róg, Stanisław Rzemień. 

Do składu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zgłoszono radnych, Adam Świder, 

Robert Łakomy, Jan Dziadura, Danuta Dłużeń, Józef Chmielowiec, Jan Boroń, 

Stanisław Magda, Stanisław Nawalany. Panowie Jan Dziadura, Jan Boroń  i Stanisław 

Nawalany nie wyrazili zgody na kandydowanie, pozostałe osoby odpowiedziały 

twierdząco. „Za” wyborem składu Komisji Rolnictwa w osobach: Adam Świder, 

Robert Łakomy, Danuta Dłużeń, Józef Chmielowiec, Stanisław Magda głosowało 

15 radnych, tym samym komisja została wybrana.  

Na członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady 

Gminy zaproponowano radnych: Piotra Skibę, którego poparło 9 radnych, „przeciw” – 
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0, „wstrzymało się od głosowania” – 5 radnych. Radny Stanisław nawalany uzyskał 

„za” – 9 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosowania” 6 radnych, 

Kandydaturę Jana Boronia poparło 15 radnych. „Za” Robertem Rogiem głosowało 12 

radnych, „przeciw” – 0, wstrzymało się od głosowania – 3 osoby. Radny Adam 

Chlebowski uzyskał 8 głosów „za”, 7 głosów - „przeciw”, 0 - „wstrzymało się od 

głosowania”. Kandydaturę Stanisława Magdy poparło 13 radnych, „przeciw” – 0, 

„wstrzymało się od głosowania” – 2 radnych. W skład Komisji Oświaty weszli 

radni: Piotr Skiba, Stanisław Nawalany, Jan Boroń, Robert Róg i Stanisław 

Magda. 

Na członków Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego 

zaproponowano radnych: Stanisław Nawalany, Adam Chlebowski, Adam Świder, 

Józef Chmielowiec, Zygmunt Kluk. Innych kandydatur nie było, Komisja w /w 

składzie została wybrana jednogłośnie.  

               Przewodniczący rady gminy odczytał Uchwałę Nr I/5/2014 w sprawie 

ustalenia składu osobowego Komisji stałych Rady Gminy Niwiska. 

              Ad pkt 9. Pani Elżbieta Wróbel złożyła raport o stanie Gminy Niwiska. 

/Nośnik elektroniczny stanowiący załącznik do protokołu zawiera pełny tekst w/w 

dokumentu/. 

              Ad pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Wójtowi Gminy 

Niwiska miesięcznego wynagrodzenia. 

- Z treści ustawy o samorządzie gminnym jesteśmy zobligowani jak rada gminy do 

ustalenia wójtowi gminy wynagrodzenia – zakomunikował pan Robert Róg. 

Otrzymaliśmy projekt uchwały w tej kwestii, który obejmuje wynagrodzenie na 

poziomie poprzedniej kadencji. Nie byliśmy autorami tego projektu uchwały – mówił 

pan Przewodniczą Dla jasności sprawy oddano głos pani sekretarz Jolancie Marut 

celem przedstawienia uzasadnienia  uchwały. 

- Zabierając głos sekretarz gminy Jolanta Marut, szczegółowo omówiła aspekty 

związane z uchwalaniem wynagrodzenia wójta. Zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym oraz o pracownikach samorządowych ustalenie wynagrodzenia jest 

wyłączną kompetencją rady gminy, dlatego w projekcie uchwały pozostawiono 

wykropkowane miejsca, a wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości pozostawiono 

dla charakteru poglądowego. W uzasadnieniu tej uchwały są przywołane przepisy, 

które regulują wysokość wynagrodzenia jak też nawiązanie stosunku pracy wójta. 

Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, iż dzień złożenia ślubowania jest dniem, w 

którym nawiązywany jest stosunek pracy z wybranym wójtem i rozwiązywany z 

poprzednim. Tak samo jest w przypadku, gdy na to stanowisko jest wybrana ta sama 

osoba. Szczegółową wysokość wynagrodzenia określa rozporządzenie o pracownikach 

samorządowych, które w zależności od liczny mieszkańców gminy ustala to 

wynagrodzenie w pewnych widełkach. W przypadku gmin do 15 tys. mieszkańców 

wynagrodzenie zasadnicze powinno się mieścić w kwocie pomiędzy 4 tys. 200 zł  

a 5 tys. 900 zł., dodatek funkcyjny może wynosić maksymalnie 1 900 zł., dodatek 

specjalny jest w wysokości od 20 do 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i 

dodatku funkcyjnego. Ponadto przysługuje dodatek stażowy – u pani wójt jest to 20% 
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wynagrodzenia zasadniczego, którego wysokość państwo radni ustalą. 

Pani Marut podała wysokość wynagrodzeń wójtów z powiatu kolbuszowskiego w 

minionej kadencji. „Myślę, że praca wójta wymaga bardzo dużego zaangażowania, na 

pewno panowie mają obraz pracy pani wójt, że angażuje się we wszystko, w każdą 

sprawę, potem się to przekłada na liczbę różnych działań, które są podejmowane, na 

liczbę inwestycji, pozyskanych środków. Wynagrodzenie ustala się raz na 4 lata, z 

reguły nie ulega zmianie w trakcie kadencji (przynajmniej w naszej gminie), dlatego 

przygotowałam przykładowe wyliczenia, które państwu mogą posłużyć jako pomoc, 

co nie znaczy że mają państwo obowiązek to uwzględnić” – powiedziała pani Marut. 

- Przewodniczący rady otworzył dyskusję w tym temacie, zwrócił się z prośbą o 

składanie propozycji. 

- Głos zabrał radny Adam Chlebowski, który zastanawiał się, dlaczego wcześniej przy 

różnych glosowaniach tylu było chętnych do dyskusji, a teraz w bardzo interesującym 

temacie wszyscy zamilkli. „Bez względu na to, jak ja będę wysłuchany i zrozumiany – 

ja uważam jedno, że dobry gospodarz zawsze powinien być należycie w miarę 

posiadanych środków wynagradzany. Ile środków zostało ściągniętych przez panią 

Elżbietę Wróbel z narażeniem osobistych strat w swojej rodzinie? Poświęcała się 

wielokrotnie w sposób, który nie sposób jest opisać, bo musiałbym półtorej godziny 

opowiadać. Licytowała wielokrotnie. Czy którykolwiek z wójtów ściągnął takie sumy?  

A widzimy, że pani wójt zarabia najniżej, w stosunku do wójtów ościennych  

o ponad 2 tysiące mniej. Ma bardzo niski dodatek w wysokości 20%, a wszyscy 

wójtowie mają 30% dodatku funkcyjnego. Myślę, że należałoby wnieść tą podwyżkę, 

a jak podniesiemy szefowi, to i załoga zyska”. Radny proponuje podwyżkę 6,5% i 

uważa, że wersja ta powinna być przyjęta przez wszystkich ze zrozumieniem. 

- Radny Adam Świder zaproponował wyższą stawkę dla wójta. „Wypośrodkujmy i 

dajmy podwyżkę 13,7% do kwoty 9 800 zł., to jest mój wniosek” – powiedział radny. 

- Innych propozycji nie było, przystąpiono do głosowania nad zgłoszonymi 

wnioskami. Wniosek radnego Chlebowskiego uwzględniającego podwyżkę o 6,5% 

poparło 5 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosowania” – 1 radny. Wniosek 

został przyjęty. 

„Za” wnioskiem radnego Świdra głosował 1 radny, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od 

glosowania” – 6 radnych. 

W związku z przyjętym wnioskiem I z większą ilością głosów przewodniczący rady 

proponuje wprowadzić do projektu uchwały wynagrodzenie zasadnicze w wysokości  

5 100 zł., dodatek funkcyjny 1 700 zł., dodatek specjalny w wysokości 20% 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 1360 zł., dodatek za wieloletnia 

pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego – 1020 zł., co daje brutto 

9 180 zł i stanowi podwyżkę 6,5%. Następnie po odczytaniu uchwały Nr I/6/2014 

poddano ja pod głosowanie. „Za” podjęciem głosowało  6 radnych, „przeciw” – 0, 

„wstrzymało się od głosowania – 8 radnych. Rada Gminy podjęła Uchwałę  

Nr I/6/2014 w sprawie ustalenia Wójtowi Gminy Niwiska miesięcznego 

wynagrodzenia. 
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                   Ad pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy 

Niwiska na m – c grudzień 2014 rok. 

- Do zaproponowanego projektu planu pracy radni nie wnosili żadnych uwag, Rada 

Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę nr I/7/2014 w sprawie planu pracy Rady 

Gminy Niwiska na m – c grudzień. 

                   Ad pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji 

Rady Gminy na m – c grudzień 2014 rok. 

- Radny Chlebowski wnosi o uzupełnienie plan pracy Komisji Prawa poprzez ujęcie 

punktu związanego z przygotowaniem gminy do sezonu zimowego. W związku z 

powyższym do planu pracy w/w komisji dodano pkt 4 o treści „4. Przygotowanie 

gminy do sezonu zimowego”. 

- Innych uwag nie było, radni jednogłośnie przyjęli Uchwalę Nr I/8/2014 w sprawie 

planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Niwiska na grudzień 2014 rok. 

                   Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, Przewodniczący Rady 

Gminy życzy radnym, pani wójt oraz sołtysom dobrej, szczerej i efektywnej 

współpracy w tej kadencji, która przełoży się na wymierne efekty Gminy Niwiska. 

Pan Róg zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Rozwoju o ustalenie i 

zwołanie posiedzenia Komisji celem zaopiniowania projektów uchwał na sesję, która 

odbędzie się w dniu 4 grudnia br. 

- Radny Magda jest zaniepokojony pewną sytuacją, mianowicie część radnych nie 

uczestniczy w losowaniu, nie głosuje ani „za”, ani „przeciw” ani nie wstrzymuje się.  

Może być podejmowana jakaś uchwała i nikt nie podniesie ręki. Co w takiej sytuacji – 

pytał radny Magda. 

- Odpowiedzi udzielił przewodniczący rady. Trzeba będzie powołać doraźną komisję, 

na co pozwala nam statut na temat opracowania zmian bądź opracowania nowego 

statutu. Zwrócimy się również o opinię prawną na ten temat i będziemy podejmować  

działania, żeby te wątpliwości wyjaśnić. 

- Sołtys wsi Hucisko pan Warunek ma pytanie dotyczące kursowania autobusów. Od  

1 listopada jeżdżą autobusy już do Zapola, kilka kursów wieczornych zostało 

zawieszonych bez żadnego powiadomienia. Być może od nowego roku będą 

zawieszone kolejne kursy. Sytuacja staje się napięta, wielu uczniów dojeżdża do szkół, 

mieszkańcy nie mają czym dojechać do lekarzy czy na rehabilitację. 

- Radny Magda zatrudniony w firmie komunikacyjnej poinformował, iż sytuacja w 

firmie jest taka, jaka jest i prawdopodobnie Arriwa zejdzie całkowicie z komunikacji. 

- W uzupełnieniu wójt gminy dodała, iż pisała pismo do Arriwy, do dziś dnia nie 

odpowiedzieli. 

- Insp. ds. obsługi rady  Małgorzata Łagowska rozdała radnym po 2 egz. druków 

oświadczeń majątkowych, kserokopię ustawy o samorządzie gminnym w części 

zawierającej przepisy w tym zakresie, projekt budżetu gminy na 2015 rok,  projekty 

uchwal podatkowych. 
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- Radny Bryk zasygnalizował, iż odnośnie komunikacji jest to przyczynek do dyskusji 

między komunikacją gminną i międzygminną, bo jeżeli ta sytuacja będzie się 

pogarszać, to trzeba będzie coś wymyśleć. Komunikacja gminna jest zadaniem 

własnym gminy, więc trzeba albo rozmawiać z Kolbuszową i coś uruchomić, 

komunikacja z powiatem jakaś być powinna. 

- Radna Dłużeń zgłasza awarię lamp ulicznych w kierunku Zapola, które świecą się 

całą noc.  

- Radny Boroń jest zadowolony z wyboru pana Roberta Roga na przewodniczącego 

rady, mamy do czynienia z człowiekiem wykształconym, inteligentnym, który będzie 

ta radę rozsądnie prowadził – powiedział dyskutant. Złożył za pośrednictwem radnych 

z Przyłęka podziękowania dla przewodniczącego Pogody, który pełnił funkcję 

wicewójta, później dwie kadencje pracował jako przewodniczący rady i godne 

reprezentował naszą gminę. Zapewnił, iż jako radni „będziemy pilnować, żeby ta rada 

pracowała, żeby nie było pajacowania, bo są na sali osoby, które przez ostatnie dwa 

lata prowadziły pajacowanie, cyrk. Rada zaistniała na forum prasy, po co takie 

rzeczy!” Będziemy ciągnąć ten wóz wspólnie – dodał radny. 

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

 

        Protokołowała: 

 

 


