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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 26 marca 2015 r. 

 

 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 (brak radnego Chlebowskiego). 

Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z 

wykonania uchwał Rady. 

5. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z funkcjonowania pomocy 

społecznej w Gminie. 

6. Zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych na terenie Gminy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy 

Niwiska na 2015 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Niwiska. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości na 2015 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/188/2012 z dnia  

28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Niwiska 

do realizacji projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w Gminie Niwiska” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja 

Integracji Społecznej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niwiska 

na 2015 rok. 

12. Wskazanie radnych do prowadzenia zebrań wiejskich, na których odbędą się 

wybory rad sołeckich. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zapytania, wnioski mieszkańców. 
 

                Obradom przewodniczył przewodniczący rady  Robert Róg, który po 

otwarciu sesji i powitaniu przybyłych radnych i zaproszonych gości stwierdził, iż w 

sesji uczestniczy 14 radnych, rada gminy jest władna podejmować prawomocne 

uchwały.  

                 Radny Skiba proponuje wprowadzenie zmian w  porządku obrad, jaki 

otrzymali radni przy zawiadomieniu o sesji. W związku z otrzymaniem tuż przed sesją 

autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 

radny proponuje przesunięcie punktów 7 i 8 poza pkt. 12. Powyższy wniosek poparło 

9 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosowania” 5 radnych. 

Porządek obrad po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco: 
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2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z 

wykonania uchwał Rady. 

 5. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z funkcjonowania pomocy 

społecznej w Gminie. 

6. Zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych na terenie Gminy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości na 2015 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/188/2012 z dnia  

28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Niwiska do 

realizacji projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w Gminie Niwiska” w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji 

Społecznej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niwiska na 

2015 rok. 

10.Wskazanie radnych do prowadzenia zebrań wiejskich, na których odbędą się 

wybory rad sołeckich. 

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

Niwiska na 2015 rok 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Niwiska. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zapytania, wnioski mieszkańców. 

 

               Ad pkt 2. Radni jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej sesji.  

                 

               Ad pkt 3. Przewodniczący Robert Róg poinformował o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Wystosował do radnych i przekazał 

opracowanie prawne  dotyczące możliwości oraz zakazów dotyczących radnych 

pełniących funkcje publiczne. Również radni otrzymali informacje na temat składania 

skarg na radnych czy przewodniczącego  (władną do rozpatrywania jest Rada Gminy). 

Do sołtysów  zostało przekazane pismo w zakresie ukształtowania pewnych spraw 

związanych z wydatkami gminy, w tym na inwestycje, remonty, infrastrukturę. 

Przewodniczący zachęca do typowania zadań, które w ocenie lokalnej społeczności są 

najważniejsze do realizacji na najbliższe lata. Te informacje przekazane do Rady 

Gminy będą pomocne przy wybieraniu zadań. Trudno jest radnym niejednokrotnie 

dokonać wyboru bo pojawiają się w budżecie takie rzeczy, które nie były przez nikogo 

wnioskowane, nie wiadomo kto jest autorem, inicjatorem itd. Rada powinna wiedzieć, 

skąd co się bierze, na jakiej podstawie, powinna mieć widzę na ten temat, żeby 

sensownie się do tego ustosunkować. Zaapelował do sołtysów o przedłożenie zadań, 

które są niezbędne priorytetowe w danej miejscowości. Ponieważ towarzyszy nam 

infrastruktura powiatowa dotycząca dróg, chodników czy też innych elementów, które 

nas niejednokrotnie absorbują, dobrze by było zapraszać na zebrania czy spotkania 
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radnych powiatowych. Przy sprawach poważniejszych dobrze by było zaprosić 

starostę czy zarząd powiatu. Podczas pełnionego dyżuru do przewodniczącego rady 

przybyły panie z KGW w Trześni w sprawie siłowni zewnętrznej. Pan Róg 

szczegółowo przedstawił informacje w tym zakresie.   
 

                 Ad pkt 4. Pani Elżbieta Wróbel przedstawiła informację o realizacji zadań 

w okresie międzysesyjnym od 26 lutego 2015 r. do 26 marca 2015 r. /Informacja 

stanowi załącznik do protokołu/. 

                  W dyskusji radny Bryk odniósł się do stwierdzenia, że potrzebna jest 

uchwała w sprawie zasad konsultacji społecznych. Zdaniem radnego jeśli chodzi  

o konsultacje w określonej sprawie – rewitalizacji, można podjąć uchwałę bardzo 

szybko. Na spokojnie przedyskutować inną uchwałę, która by ogólnie określała zasady 

konsultacji społecznych na lata przyszłe. 

 

                 Ad pkt 5. Przewodniczący Robert Róg dokonał zmian w kolejności 

realizacji porządku obrad poprzez dopuszczenie do głosu kierownika Ośrodka 

Zdrowia w Niwiskach Krzysztofa Szadkowskiego. Kierownik Szadkowski omówił 

kilka spraw związanych z funkcjonowaniem tej placówki. Omówił remonty, jakie 

odbyły się w ostatnim czasie, pozostały trzy ściany budynku do odnowienia. 

„Odnośnie działalności naszego Ośrodka Zdrowia staramy się, by nasza praca była 

wykonana w miarę dobrze, by ludzie byli zadowoleni. W ośrodku były duże trudności 

kadrowe, mieliśmy tylko jedną pielęgniarkę, która załatwiała pracę w terenie, a 

obłożenie pacjentów jest bardzo duże. Do tego prowadziła rejestrację i ciężko to było 

ogarnąć. Ale udało się zatrudnić nową pielęgniarkę i sytuacja rozładowała się na tyle 

dobrze, że jest troszkę spokojniej, choć nie jest idealnie. Przy takim nawale pracy 

pielęgniarka środowiskowa ma dużo pracy w terenie. Jedna pielęgniarka to za mało, 

osobiście widziałbym jeszcze jedną pielęgniarkę albo rejestratorkę, która by się zajęła 

sprawami administracyjnymi, odbieraniem telefonów itd. Pacjenci są niezadowoleni, 

gdy dzwonią, a nikt nie odbiera. Odebranie telefonu nie jest wykonalne, gdy akurat 

siostra robi opatrunek czy wykonuje zastrzyk. Przy dwóch osobach udałoby się pracę 

rozłożyć. Od wielu lat kierowane są prośby do dyrektora w tej materii – bez efektu. 

Zapewnił, że będzie nadal ubiegał się o zdobycie pracownika. Wizyt i pacjentów jest 

co raz więcej, z racji zmiany klimatu jest dużo infekcji. Pacjenci pozytywnie 

podchodzą do rejestracji godzinowej, co łatwiej pozwoli zaplanować pracę. Poruszając 

temat rehabilitacji zaznaczył, iż zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne jest 

przeogromne. Narodowy Fundusz w tym roku ograniczył finansowanie rehabilitacji - 

fizykoterapii aż o 40%, w szpitalu zostało zwolnionych 5 fizykoterapeutów, w 

ościennych zakładach w tym też w Niwiskach została tylko 1 pani, terminy 

oczekiwania są dosyć odległe, nawet 3 m – ce. W szpitalu oddział intensywnej terapii 

został przeniesiony do nowych pomieszczeń, jest wyposażony w nowy sprzęt. Na 

oddziale wewnętrznym powstały sale kardiologiczne. Został reaktywowany 

pododdział i poradnia urologiczna prowadzona przez trzech specjalistów – urologów. 

Do minusów należy zaliczyć wstrzymanie pracy poradni alergologicznej dla dzieci. 

                 Radny Bryk przedstawił wnioski komisji rolnictwa w zakresie spraw 

zdrowotnych. „Należy wzmóc naciski na dyrekcję SP ZOZ Kolbuszowa celem 

rozszerzenia spektrum usług medycznych, jak kardiolog, urolog.  Komisja 

rekomenduje dalsze  wspieranie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy typu: 
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mammografia, cytologia, badanie urologiczne mężczyzn, także zwiększenie obsady 

pielęgniarskiej w Ośrodku Zdrowia w Niwiskach w godzinach popołudniowych i  

możliwość przyjęcia chorych potrzebujących podania zastrzyku w soboty i niedziele.  

Jeżeli chodzi o mammografię czy cytologię, fundacja mielecka wykonuje te badania., 

gmina je finansuje. Spotkaliśmy się z uwagą, że więcej jest środków jak chętnych. 

Jeżeli środki zostaną, mogą być wykorzystane na inne cele. Należy nadal wspierać te 

badania i środki w budżecie umieszczać.  

              Kierownik Szadkowski odpowiedział, że powstanie poradni urologicznej 

skróciło czas oczekiwania na porady w tym zakresie. Jeżeli chodzi o poradnię 

kardiologiczną, nic się nie zmieniło, lekarz Olszewski jest jedynym kardiologiem 

pracującym na naszym terenie. Uruchomienie w soboty czy niedziele dyżurów przy 

tak skromnym personelu jest raczej niemożliwe. Ale SP ZOZ zabezpieczył tą sprawę, 

jest tzw. ambulatorium nocnej i świątecznej opieki, które jest czynne codziennie od 

godz. 18
00

 do godz. 8
00

 rano, natomiast w dni wolne od pracy – 24 godziny na dobę. 

Każdy pacjent ma prawo być przyjętym, jest tam dwóch lekarzy oraz dwie 

pielęgniarki, w tym 1 stacjonarna. 

              Radny Skiba uważa, że na sesji powinien być obecny dyrektor ZOZ-u, ale on 

od lat nas lekceważy. Pani Kropiwnicka nie pojawiła się ani razu, przynajmniej 

powinna napisać informację na temat funkcjonowania placówki, którą kieruje. 

              Radna Dłużeń zadała pytanie, czy nie ma potrzeby zatrudnienia pediatry w 

naszym ośrodku. 

              Pan Szadkowski odpowiedział, iż od dawna czynił starania, by pediatra był 

dostępny częściej. Nie udało się tego załatwić, dlatego większość dzieci nam uciekła 

do ościennych poradni. Po wieloletnich bojach mamy pediatrę, który przyjmuje tylko 

w środy. Są duże braki kadrowe wśród pediatrów. 

               Przewodniczący rady widzi potrzebę wystąpienia do radcy prawnego, bo są 

pewne zapisy na temat zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych na terenie gminy zapisane 

ustawowo i być może trzeba będzie zacieśnić ten kontakt poprzez porozumienie z 

panem dyrektorem czy też innymi jednostkami obsługującymi pacjentów. Wtedy 

byłaby możliwość lepszej współpracy w zakresie wskazówek, potrzeb wynikających z 

relacji społeczeństwa w zakresie usprawnienia czy poprawienia pewnych elementów. 

                

               Ad pkt 6.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Niwiskach przedstawiła kierownik Barbara Czachor. Odniosła się do 

zakresu zadań jednostki, wymieniła kryteria, jakimi kieruje się ośrodek przy 

przyznawaniu pomocy pieniężnej oraz omówiła planowane przez ministerstwo zmiany 

w systemie pomocy i opieki społecznej. /Wystąpienie kierownika GOPS – do 

odtworzenia na nośniku elektronicznym/.  

                 Radny Piotr Skiba zadał pytanie związane z dowozem posiłków do szkół 

podstawowych w Hucinie, Kosowach i Przyłęku – kwota 9 900,00 zł., kto dowozi te 

posiłki?, jest to znaczna kwota – stwierdził radny. 

                 Pani Czachor wyjaśniła, iż dowozem zajmuje się Stowarzyszenie 

„Puchatek” prowadzone przez Pana Strzępkę, odbiera posiłki w szkole w Niwiskach i 

dowozi do szkół. Stawka za 1 km wynosi 1 zł. Równocześnie bierze posiłki dla 

przedszkola. 

                 Odnosząc się do sprawozdania radny Skiba stwierdził, że jest ono dobrze 

przygotowane, ogólnie radny nie słyszał większych skarg na działalność Gminnego 
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Ośrodka Pomocy Społecznej. Uwaga radnego – żeby zawsze się przyglądać ludziom, 

by nie dostawali ci pieniędzy, którym się nie należy. Są głosy, że są ci ludzie dobrze 

wyposażeni, mający samochody, piękne domy, a zasiłki biorą bo spełniają warunki. 

Często ten, któremu się zasiłek należy wstydzi się przyjść do GOPS-u, a ci którzy 

mogliby się bez tego obejść – są pierwsi. Radny namawiał, aby panie z GOPS – u 

odwiedzały osoby starsze po osiemdziesiątce, zainteresowały się nimi, podyskutowały. 

               Radny Robert Róg zapytał, jakie możliwości techniczne ma pani kierownik 

do weryfikacji tych osób podjeżdżających mercedesami i przychodzących ze złotymi  

zębami po pomoc. 

           Pani Czachor odpowiedziała, że takich osób wcale nie widzi, bo nikt nie 

 przyjeżdża mercedesami do GOPS, bo są tak ograniczone środki, że jest niemożliwe 

przyznawanie pieniędzy takim osobom. Są wywiady środowiskowe, kontaktujemy się 

z sołtysami, radnymi, kontaktujemy się z ludźmi, to nie jest tak, że żyjemy na jakimś 

odludziu i nie wiemy nic o ludziach, to jest teren wiejski, to jest gmina Niwiska. Takie 

rzeczy mogą się dziać w Kolbuszowej, nie u nas. Poza tym nasz system pomocy 

społecznej się zmienia, nie działamy tylko dla osób biednych, ale też w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czy wydajemy karty dużej rodziny, 

realizujemy świadczenia rodzinne. Grupa przychodzących ludzi się poszerza, a ktoś na 

zewnątrz to widzi i są różne komentarze – tłumaczyła pani kierownik. 

Planowane przez ministerstwo zmiany to przede wszystkim świadczenia 

macierzyńskie, które będą wypłacane bezrobotnym i studentom, osobom bez 

ubezpieczeń nie odprowadzających składek. Zakłada się, że od stycznia 2016 roku 

świadczenia rodzinne będą wypłacane w systemie złotówka za złotówkę, czyli jeżeli 

dochód w danej rodzinie będzie przekroczony np. o 30 zł, świadczenia będzie 

pomniejszone o tą kwotę, ale zostanie wypłacone. Kryterium będzie nadal 

funkcjonowało. Oprócz tego świadczenia opiekuńcze staną się świadczeniami 

pielęgnacyjnymi i mają wynosić: 1300 zł dla matek, 800 zł dla osób opiekujących się 

niepełnosprawnymi członkami rodziny, głownie osobami starszymi – poinformowała 

pani Barbara Czachor. 

              W związku z wyczerpaniem listy dyskutantów, na tym zakończono debatę w 

temacie opieki społecznej. Przewodniczący rady ogłosił 10 min przerwę, po czym 

wznowiono obrady. 

 

              Ad pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień 

w podatku od nieruchomości na 2015 rok. 

Przewodniczący Rober Róg przypomniał, iż Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła 

zapis zwalniający z płacenia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy 

zarejestrowali działalność gospodarczą po raz pierwszy w 2015 roku ze wskazaniem, 

że powinna być opinia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Natomiast z informacji otrzymanej od tegoż prezesa wynika, że takiego stanowiska nie 

potrzeba. Nie wiadomo, czy ta podstawa prawna, na którą powołała się Regionalna 

Izba Obrachunkowa była prawidłowa. Przewodniczący powstrzymał się od 

wystąpienia w kwestii wyjaśnienia tego tematu, natomiast panie z podatków 

przygotowały nowy projekt uchwały. 

                Inspektor Anna Warunek poinformowała, iż RIO uchyliło poprzednią 

uchwałę ze względu na fakt, że Urząd Gminy nie zwrócił się do UOKiK o wydanie 

opinii w tej sprawie. Wniosek o wprowadzeniu tego zwolnienia padł na sesji, nie było 



6 

 

więc czasu wystąpić o tą opinię. Zostało przygotowane wystąpienie do UOKiK w 

wyniku którego przedstawiono nam zarzuty typu: konieczność uzupełnienia o 

dodatkowe podstawy prawne i wskazówki. Przy pomocy radców prawnych 

przygotowaliśmy nowy projekt uchwały i wysłaliśmy do UOKiK celem zgłoszenia.  

              Radny Bryk zauważył, iż zmiana którą wprowadzamy uchwałą utrudnia 

potencjalnym przedsiębiorcom korzystanie ze zwolnień, bo muszą składać wiele 

dodatkowych dokumentów. Uchwałę jednak należy podjąć, niech jakieś zachęty dla 

przedsiębiorczości będą. Dodał, iż stawiając wniosek w ubiegłym roku opierał się na 

zapisie ustawy, który mówi, iż Rada Gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne 

zwolnienia, niż określone w ustawie. Ponadto tego typu działania były już prowadzone 

w naszej gminie, gdy wójtem był radny Skiba. Tego typu uchwały przechodziły, radny 

uważał, że to jest działanie potrzebne. Dyskutant nie jest do końca przekonany co do 

wyjaśnień RIO. Uchwałę należy podjąć. 

              Przewodniczący Robert Róg przyznał, iż mogliśmy się odwołać od uchwały 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie do końca można zawierzać temu, co się 

otrzymuje. 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 VI/32/2015 w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 

2015 rok. 

 

             Ad pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/188/2012 

z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Niwiska 

do realizacji projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w Gminie Niwiska” w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji 

Społecznej. 

             Kierownik GOPS uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały. Dotyczy ona 

projektu „Czas na aktywność w Gminie Niwiska”, obejmującego okres realizacji od 

stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku. W związku z osiąganymi 

oszczędnościami podczas realizacji projektu w kwocie 40 649,00 zł., proponuje się za 

zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedłużenie realizacji projektu o kolejne trzy 

miesiące tj. do 30 września 2015 r. Stąd przygotowano projekt uchwały. 

            Rada Gminy – nie wnosząc zastrzeżeń  jednogłośnie podjęła Uchwałę  

Nr VI/33/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/188/2012 z dnia 28 grudnia 

2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Niwiska do realizacji 

projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w Gminie Niwiska” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji 

Społecznej. 

 

            Ad pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Niwiska na 2015 rok. 

             Zabierając głos wójt gminy Elżbieta Wróbel poinformowała o obowiązku 

uchwalenia przez Radę Gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na dany 

rok kalendarzowy. Został on skierowany do zaopiniowania do  powiatowego 

inspektora weterynarii, przesłany do wszystkich kół łowieckich mających obwody na 
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terenie gminy Niwiska celem wydania opinii. Opinia powiatowego inspektora 

weterynarii jest negatywna, ponieważ schroniska na terenie gminy Niwiska nie mamy. 

            Komisja Rolnictwa przeanalizowała regulamin – poinformował 

przewodniczący Stanisław Bryk, który na nasze warunki jest regulaminem mocno 

rozwiniętym. Ponieważ jest taka potrzeba, należy go przyjąć. Kwota przeznaczona na 

te sprawy 6 000,00 zł jest niska, gdyby chciano wprowadzić wyłapywanie zwierząt, 

przekazywanie do schronisk, leczenie itd., te pieniądze absolutnie nie pokryłyby tych 

potrzeb. Komisja Rolnictwa wnioskuje o przyjęcie regulaminu. 

            Nie wnosząc uwag – radni jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr VI/34/2015 w 

sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niwiska na 2015 rok. 

 

             Ad pkt 10. Do prowadzenia zebrań wiejskich, na których odbędą się wybory 

rad soleckich wskazano radnych: Niwiska – Magda Stanisław, Hucina –  

Chlebowski Adam, Przyłęk – Rzeszutek Stanisław, Kosowy – Róg Robert, Siedlanka 

– Dziadura Jan, Trześń – Skiba Piotr, Hucisko – Dłużeń Danuta, Leszczce –  

Świder Adam, Zapole – Świder Adam. 

 

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

budżetowej gminy Niwiska na 2015 rok. 

               Projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki zreferowała pani Elżbieta 

Wróbel. W autopoprawce w dochodach nie ma kwoty z PROW w wysokości  

23 403,00 zł, nie może jej być po stronie wydatków, cała była wskazana na siłownię 

zewnętrzną. W autopoprawce wskazana jest kwota 10 000,00 zł na zakup serwera w 

gimnazjum Publicznym w Niwiskach.  

               Przewodniczący rady ogłosił 15 min przerwę, by radni mogli przeanalizować 

projekt uchwały. 

                Po przerwie obrady zostały wznowione. Radny Skiba uznał, że Komisja 

rozwoju Społeczno – Gospodarczego słusznie zawnioskowała, by pieniądze z siłowni 

przerzucić na drogę k. pana Ofiary. Radny popiera ten wniosek i jest oburzony, że 

teraz tych pieniędzy nie ma. Dlatego dopóki nie ma dokumentów, nie powinno się 

niczego wprowadzać do  budżetu i sprawa byłaby czysta. A teraz zarzuca się radnemu, 

że jest przeciwko swojej wsi. 

               Skarbnik gminy tłumaczyła, że dzisiaj porozumiewamy się też mailowo i 

telefonicznie i to jest obowiązujące. Jeżeli pani przyznaje się, że się pomyliła, obiecuje 

przygotowanie aneksu i zaprasza do podpisu a tu okazuje się, że aneks nie jest 

podpisany przez radcę prawnego, marszałka i zarząd…. 

               Zdaniem radnego Bryka w wypowiedzi radnego Skiby chodzi raczej o 

podział kompetencji między wójtem a radą, czy jest rozmowa na temat robienia 

danego zadania czy też nie. Czasem radny odnosił wrażenie, że umieszcza się 

jednoosobowo  zadanie pod wpływem nacisku jakiejś malutkiej grupki, a inne istotne 

zadania czekają, nie są realizowane. Radny mając do wyboru robienie siłowni czy 

drogi opowie się zawsze za drogą. Natomiast kultura fizyczna na wsi jest ważna, ale są 

różne możliwości działania. 

               Reasumując sytuację radny Robert Róg zwraca się z prośbą do osób 

przygotowujących te uchwały, żeby informacje na ten temat znalazły się na komisjach, 

żeby była pełna jawność i transparentność, z czyich wniosków pojawiają się tego 
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rodzaju zadania, ponieważ decyzje na ten temat podejmuje rada. Zarówno uchwały 

budżetowe jak też wprowadzające zmiany muszą być transparentne. Przewodniczący 

zapewnił, że będzie stawiał wnioski do zadań, które nie są zakończone jak również 

zadań priorytetowych. Natomiast wszystkie zadania tzw. „wyskokowe”, które się 

pojawiają nie wiadomo skąd,  rada będzie dobitnie analizować. Rada decyduje o tym, 

co będzie wchodziło do realizacji i tego należy się trzymać. W tym celu należy 

zgłaszać wnioski i je przegłosowywać. W tym celu przewodniczący rady zwrócił się 

do sołtysów, żeby te analizy w miejscowościach przeprowadzić.   

Co do siłowni – pojawił się zakup, który radny uważa za nieuzasadniony, niczym nie 

umotywowany. Spowodowało to niepotrzebne argumenty przedstawiane radnym w 

Trześni, niepotrzebne niczemu, bo  jak się dzisiaj okazuje – nie ma tematu. 

                 Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. Na 14 

radnych obecnych na sesji za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 

VI/35/2015 została podjęta, Rada Gminy wprowadziła zmiany do budżetu gminy 

na 2015 rok.  

 

                Ad pkt 12. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Niwiska 

omówiła pani Elżbieta Wróbel. Jedna zmiana – uruchomienie wolnych środków roku 

2014. Kolejna zmiana w stosunku do materiałów, które poszły do radnych to 

wykreślenie 23 403,00 zł po stronie dochodów i zwiększenie deficytu o te wolne 

środki. 

- Radni nie podejmowali dyskusji w tym temacie, jednogłośnie podjęli uchwałę  

Nr VI/36/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Niwiska. 

 

              Ad pkt 13. Interpelacje i zapytania radnych. Nikt nie zabierał głosu. 

                 

              Ad pkt 14. Wolne wnioski i informacje. 

              Głos zabrał radny Boroń, który wspominając poprzednią sesję i wypowiedź 

radnego Rzemienia oburzony mówił m. in.: My mężczyźni po 60 – tce nieukami nie 

jesteśmy. A co do zrzekania się mandatu – mandat odbierze nam ten, co nam dał. Od 

nieuków nikt nie będzie nam ubliżał. 

- Przewodniczący rady przerwał radnemu pouczając go, że mamy punkt wolne 

wnioski i informacje. Albo radny przejdzie do wolnych wniosków i informacji, albo 

przewodniczący Róg będzie musiał podjąć inne działania. Następnie przerwał na 

chwilę posiedzenie, by porozmawiać z radnym. 

Po przerwie obrady wznowiono. W punkcie wolne wnioski przewodniczący zamknął 

dyskusję przechodząc do kolejnego punktu. 

 

           15. Zapytania, wnioski mieszkańców. 

            Na wniosek radnego Roga pani wójt przekazała informację w zakresie 

fotowoltaiki. Temat jest pilny, zainteresowanie musiałoby być szybkie, żeby się brać 

za robotę. Termin jest krótki do złożenia wniosku, trzeba mieć wiedzę, ile instalacja 

kosztuje, ilu jest chętnych. 

            Radny Boroń usiłował dokończyć swoją wypowiedź. Dawniej za wolność 

słowa ginęli górnicy i stoczniowcy, a dzisiaj nie wolno nam się wypowiedzieć w 

obronie własnego autorytetu. Uważamy, że ta sala to jest cyrk, albo teatr, gdzie jest 
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trzech reżyserów, sześciu aktorów i sześciu statystów. Wskazał, ze za plecami radnych 

wisi krzyż, w imię tego, że ten wizerunek tam wisi, powinni się wszyscy 

podporządkować, wszyscy mają prawo się wypowiedzieć. Uważam, ze pan Rzemień 

obraził radnych, nazywając ich nieukami – powiedział Boroń. 

             Przewodniczący rady odesłał radnego Boronia do protokołów z poprzednich 

sesji by ustalić, kto kogo obraził i te niesnaski zaczął. Zaapelował do radnych, by 

więcej z takimi tematami w punktach przewidzianych na sesję nie wychodzić. Nie 

będę dopuszczał do takich sytuacji – podkreślił. Jeżeli chcecie się wykrzyczeć i 

wyskakać, to jest miejsce za sklepem. „Proszę wreszcie zaprzestać z tym ubliżaniem i 

obrażaniem się nawzajem. Dobrze wszyscy wiemy, kto ten proceder tutaj 

zapoczątkował. Apeluję i proszę was, proszę wreszcie z tym skończyć”. 

                

             Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, zakończono VI Sesję VII 

kadencji Rady Gminy Niwiska. 

 

            Protokołowała: 

                 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


