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Protokół 

                 z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 12 czerwca 2015 r. 

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Porządek obrad: 

1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Niwiska z dnia  

28 maja 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz  ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy 

Niwiska na 2015 rok. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niwiska 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Niwiska dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niwiska na lata 

2015 – 2020 oraz aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Niwiska. 

             Obradom przewodniczył pan Robert Róg. 

Ad pkt 1. Sekretarz gminy pani Marut zreferowała projekt uchwały. Powiedziała m.in. iż 

zmienił się organ nadzoru, który legalizuje podejmowane uchwały. Na początku, kiedy 

weszła ustawa o utrzymaniu czystości i porządku, w całej Polsce były przepychanki 

między wojewodami a Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi, kto ma nadzorować 

uchwały dotyczące samych opłat. Wówczas ukształtowała się taka linia, że ma to robić 

wojewoda. Do naszej uchwały wówczas uwag nie było, została zalegalizowana. Obecnie 

uchwały te bardzo dokładnie sprawdza Regionalna Izba Obrachunkowa  Do uchwały 

podjętej 28 maja br. RIO miała zastrzeżenia do zapisu dotyczącego liczby osób. Jeżeli 

ustawa mówi, że metody ustalania opłaty  mają być ustalone w odniesieniu do 

nieruchomości, to nie można mówić, ze to jest liczba osób w gospodarstwie domowym, 

tylko liczba osób na nieruchomości. Pani Marut przytoczyła poprzednie i obecne zapisy w 

tym zakresie informując, że sens jest ten sam, ale inaczej zapisane (określenia zgodne z 

przepisami prawa). 

              Zdaniem radnego Bryka ta uchwała, która różnicuje mieszkańców w 

gospodarstwach domowych na płacących więcej i płacących mniej jest niezgodna z 

przepisami prawa podatkowego czy nawet z konstytucją, niezgodna z zasadą równości 

obywateli wobec prawa. Różnicując w ten sposób dochodzimy do takiej sytuacji, ze ci 

którzy produkują odpadów mniej płacą więcej, a ci którzy produkują odpadów więcej – 

płacą mniej. Radny powołał się na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeśli 

chodzi o tą sprawę, gdyby ktoś w trybie art. 102 ustawy o samorządzie wystąpił do Sądu 

Administracyjnego, prawdopodobnie ta uchwała byłaby uchylona. Zgodnie z zapowiedzią 

nie ma na tej uchwale podpisu prawnika. Nie jest obecny prawnik na sesji. 

              Ponieważ nikt inny nie zabierał głosu w dyskusji, odczytano projekt uchwały, po 

czym poddano ją pod głosowanie. „Za” podjęciem Uchwały Nr IX/47/2015 o zmianie 

uchwały Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie 
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wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik głosowało 13 

radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosowania 1 radny. Uchwała została podjęta. 

Ad pkt 2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy 

Niwiska na 2015 rok odczytała – równocześnie wyjaśniając proponowane zmiany – wójt 

gminy Elżbieta Wróbel. 

                Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały, za podjęciem 

Uchwały nr IX/48/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 

2015 rok głosowało 14 radnych na 14 obecnych na sesji. Uchwała została podjęta. 

Ad pkt 3. Projekt uchwały zreferowała skarbnik gminy Jolanta Łagowska. Gminy 

utworzyły grupę zakupową na dostawę gazu, liderem jest Gmina Kolbuszowa. Wójtowie 

podpisali pełnomocnictwo do przeprowadzenia przetargu, umowa dotyczyć będzie od 

lipca 2015 roku do 31 grudnia 2016 r. Gmina Niwiska na wszystkich obiektach zaoszczędzi 

16 tys. zł., ale chcąc zawrzeć umowę musi być w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

upoważnienie dla wójta gminy do zawarcia umowy. Pani wójt musi dać upoważnienie do 

zawierania umów dla kierowników naszych jednostek. 

                Radnie nie podejmowali dyskusji w w/w sprawie, po odczytaniu treści Uchwały 

Nr IX/49/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niwiska 

poddano ją pod głosowanie, w wyniku którego została podjęta jednogłośnie. 

Ad pkt 4. Potrzebę podjęcia uchwały uzasadniła Jolanta Marut. Została podpisania 

umowa na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Ponieważ wszystkie zadania 

w ramach tego programu mają być wypracowane w ramach szerokiej konsultacji 

społecznej, potrzebna jest uchwała określająca, jak należy te konsultacje przeprowadzić. 

Projekt tej uchwały przygotowano na bazie projektu ustawy o rewitalizacji, który jest 

projektem przyjętym przez rząd. Ponieważ na rewitalizację mają być przeznaczone duże 

pieniądze, prace nad projektem ustawy są przyspieszone. Wzięto pod uwagę 

harmonogram prac, określający daty spotkań. Pani sekretarz podała ustalone daty 

konsultacji społecznych. Projekt uchwały skonsultowano z radcą prawnym, 

przewodniczącym rady i na dzień dzisiejszy dotyczy tylko i wyłącznie programu 

rewitalizacji. W dniu dzisiejszym na naszej stronie internetowej będzie informacja o 

rozpoczęciu prac łącznie z formularzami ankiet możliwych do wypełnienia. W dniu  

31 sierpnia mija termin na opracowanie projektu dokumentu. 

               W dyskusji pan Robert Róg zaznaczył, iż do programu należałoby zgłaszać 

wszystko, co tylko by się kwalifikowało. Następnie odczytał projekt uchwały Nr 

IX/50/2015 uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami Gminy Niwiska dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Niwiska na lata 2015 – 2020 oraz aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Niwiska, która została podjęta jednogłośnie. 

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

Protokołowała: 
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