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Protokół 

 z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 30 września 2015 r. 

 

W sesji uczestniczyło 15 radnych.  

Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z 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 Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 
6. Informacja o sytuacji na rynku pracy, w tym działania na rzecz likwidacji 

bezrobocia. 
7. Ocena oraz informacja nt. rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy 

Niwiska. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej 

Gminy Niwiska na 2015 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy  

w 2015 roku dla Powiatu Kolbuszowskiego. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Niwiska. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Etycznego Radnych Rady Gminy 

Niwiska. 
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13. Wolne wnioski i informacje. 

Ad pkt 1. Obradom przewodniczył pan Robert Róg. Po powitaniu radnych i 

zaproszonych gości stwierdził, iż w sesji uczestniczy 15 radnych. Rada jest władna do 

podejmowania prawomocnych uchwał. 

Ad pkt 2. Do protokołu z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 30 września 2015 r. 

radni nie zgłosili żadnych uwag. 

Ad pkt 3. Przewodniczący rady poinformował o piśmie, jakie wpłynęło na jego ręce od 

mieszkanki gminy Niwiska. W okresie międzysesyjnym uczestniczył w trzech 

zebraniach wiejskich, wzrasta zaangażowanie społeczeństwa w życie gospodarcze 

swoich miejscowości. 
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Ad pkt 4. W kolejnym punkcie wójt gminy Elżbieta Wróbel przedstawiła informację o 

realizacji zadań w okresie międzysesyjnym obejmującym okres od 26 sierpnia 2015 r. 

do 30 września 2015 r. ( Informacja stanowi załącznik do protokołu). 

Ad pkt 5. Wójt gminy Elżbieta Wróbel skrótowo omówiła wykonanie budżetu za I 

półrocze 2015 r. Nie jest ono odzwierciedleniem rzeczywistego wykonania, bo w 

zadaniach inwestycyjnych dopiero w II półroczu jest intensywne wydatkowanie 

budżetu. Zrobiono lokatę środków finansowych, którą przydłużono, ponieważ 

niektóre inwestycje nie są jeszcze do płacenia. Jeżeli chodzi o dotacje czy wydatki 

płacowe, są wykonane ponad 50% ( doszła trzynastka oraz wyrównanie dla 

nauczycieli). Na dzień dzisiejszy wykonanie budżetu mocno się zmieniło. 

                 Radni nie podejmowali dyskusji w temacie wykonanie budżetu. 

Ad pkt 6. W tej części obrad uczestniczyła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy pani 

Elżbieta Kapusta, która przedstawiła sytuację na rynku pracy, w tym działania na rzecz 

likwidacji bezrobocia opracowaną w formie slajdów. Liczba bezrobotnych na koniec 

2014 r. w powiecie wynosiła 3652 osoby, na dzień 31 sierpień 2015 – 3051. Liczba 

bezrobotnych spadła ponieważ wdrożono dosyć dużo form aktywizacji bezrobotnych, 

otworzył się z wiosną rynek budowlany, w  związku z czym było trochę ofert. Część 

osób wyjechało, liczba bezrobotnych zmalała. Z prawem do zasiłku jest niecałe 10% 

ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, na koniec 2014 roku było 321 osób, na 

31.08.2015 r. – 309 osób. Liczba bezrobotnych w gminie Niwiska na koniec 2014 r. 

wynosiła 273 osoby, w tym z prawem do zasiłku 30 osób, na koniec sierpnia 2015 r. – 

251 osób, w tym z prawem do zasiłku – 44. Pani dyrektor podała stopę bezrobocia w 

powiecie, województwie i kraju, liczbę osób bezrobotnych w poszczególnych gminach  

strukturę bezrobotnych według wieku (stan na31 sierpnia 2015 r.), bezrobotni wg 

poziomu wykształcenia (stan na 31 sierpień 2015)  oraz bezrobotni według czasu 

pozostawania bez pracy wg stanu na 31 czerwiec 2014r. Najliczniejszą grupa wiekową 

pozostająca bez pracy jest grupa w przedziale 25 – 34 lata, gdzie w gminie Niwiska na 

koniec sierpnia br. wyniosła 75 osób, w powiecie – 887 osób. W gminie Niwiska na 

koniec sierpnia z wykształceniem wyższym zarejestrowanych 31 osób, policealnym i 

średnim zawodowym – 68, średnim ogólnokształcącym – 10, zasadniczym 

zawodowym – 93, gimnazjalnym i niżej – 49. Jeżeli chodzi o czas pozostawania bez 

pracy najliczniejszą grupę stanowią osoby pozostające powyżej 24 m – cy stanowią w 

skali powiatu grupę 893 osoby, w gminie – 59. W ciągu 8 m – cy 2015 roku najwięcej 

ofert pracy zostało złożonych z Miasta i Gminy Kolbuszowa – 634, gminy Cmolas – 

121, Niwiska – 85, Majdan Królewski – 80, Dzikowiec – 75, Raniżów 78. Razem – 1073. 

Najwięcej ofert było na sprzedawców, robotnika gospodarczego, operatora urządzeń 

do przetwórstwa owocowo – warzywnego, pracowników obsługi biurowej. Jeżeli 

chodzi o pracowników fizycznych – stolarz, kierowca samochodu ciężarowego, 

mechanik pojazdów. Do końca sierpnia na staże zostało skierowane 484 osoby, 

szkolenia – 94 osoby, doposażenia – 46, dotacje czyli jednorazowe środki na podjęcie 
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działalności gospodarczej otrzymało 61 osób, na prace interwencyjne poszło 94 

osoby, roboty publiczne – 41. Doradcy zawodowi prowadzą dla bezrobotnych porady 

indywidualne i grupowe. Powiatowy Urząd Pracy pozyskał w tym roku na rzecz 

promocji zatrudnienia środki z krajowego funduszu pracy jak również z funduszy 

unijnych. Realizowany jest projekt pozakonkursowy z PO WER, w ramach którego 

aktywizuje się osoby młode. Na ten cel pozyskano 2 066 300 zł. na projekt 

pozakonkursowy RPO pozyskano 1 159 900 zł. Projekt konkursowy „Staż moją szansą” 

– 417 640 zł. Z limitu z funduszu pracy – 4 018 500 zł. Ponadto realizowanych jest 

kilka programów z rezerwy MPiPS. W UP funkcjonują umowy trójstronne ( starosta, 

pracodawca, instytucja szkoleniowa), w ramach których bezrobotni szkolą się pod 

konkretne potrzeby pracodawcy. Organem opiniodawczo – doradczym dla starosty, 

realizującego zadania w zakresie aktywizacji bezrobotnych są Rady Rynku Pracy. W 

skład RRP wchodzą przedstawiciele struktur organizacji związkowych, organizacji 

pracodawców, organizacji rolników, organizacji pozarządowych a także 

przedstawiciele samorządu terytorialnego. Aktualnie przewodniczącym RRP jest pan 

Wojciech Cebula. Obrady tego organu opiniodawczego odbywają się co najmniej raz 

na kwartał. Zadania Rynku Pracy wyznacza ustawa. Ustawa wprowadziła Krajowy 

fundusz szkoleniowy, z którego mogą korzystać pracodawcy i pracownicy. Na ten rok 

minister wyznaczył limit wiekowy, nie mogą to być pracownicy młodsi, niż powyżej 45 

roku życia. Ustawa wprowadziła bony, które otrzymują osoby do 30 roku życia. 

                W dyskusji zabrali głos: 

                 Radny Piotr Skiba zadał pytanie, czy były prowadzone jakieś rozmowy z 

osobami pozostającymi bez pracy powyżej dwóch lat, czy te osoby przychodzą do 

PUP. 

                  Wszystkie osoby bezrobotne obsługiwane są jednakowo – odpowiedziała 

pani dyrektor. Jeżeli bezrobotny przychodzi na wyznaczoną wizytę, to pośrednik – 

doradca klienta informuje go, jakimi ofertami pracy Powiatowy Urząd  Pracy 

dysponuje.  Na pewno te osoby były aktywizowane, udzielona im byłe pełna 

informacja na temat pomocy, jaką mogą uzyskać w urzędzie jak też prowadzonych 

szkoleń. 

                  Odnosząc się do liczby bezrobotnych w gminie Niwiska radny Skiba 

stwierdził, że jego zdaniem mało jest bezrobotnych, 273 osoby na koniec 2014 roku, 

251 na koniec sierpnia. Wychodzi na to, że tylko Urząd Gminy przyjął pracowników na 

roboty interwencyjne czy publiczne. 

                  Pani Kapusta wyjaśniła, iż jest rotacja wśród bezrobotnych, jeden się 

rejestruje, drugi się wykreśla. Ponadto nikogo nie przymusimy, by poszedł do urzędu i 

się zarejestrował. 

                  W dalszej części radny Skiba dopytywał, czy którejś z grupy 59 osób 

proponowano jakieś roboty np. interwencyjne, publiczne czy inne? Zdaniem radnego 

jeśli osobie pozostającej bez pracy 2 lata zaproponowano by pracę, na pewno by ją 
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przyjęła. 

                 Wiele czynników na to się składa – mówiła pani dyrektor, każdy człowiek to 

odrębna sytuacja, inaczej prowadzona rozmowa, inne motywacje. Na pewno nie 

robione są wyjątki, wszystkimi urząd zajmuje się jednakowo, jeżeli jest oferta, to 

bezrobotnego się informuje. 

                  Radny Skiba zauważył, że na roboty interwencyjne przyjmowane są te same 

osoby. Pracownicy winni zwrócić uwagę na takie rzeczy, wybierać i proponować pracę 

też innym bezrobotnym. 

                  Oprócz tych 59 bezrobotnych z gminy Niwiska jest jeszcze 3000 z innych 

gmin i musi się wszystkich załatwić – odpowiedziała dyrektor PUP Elżbieta Kapusta. 

                  Radny Chlebowski zastanawia się, z czego żyją bezrobotni bez zasiłku, 

których mamy około 2750. Czy osoby te są na garnuszku współmałżonków, dziadków 

czy GOPS-u? Kolejna sprawa, jaką poruszył radny dotyczyła programu na rzecz 

promocji zatrudnienia. Ile z sumy 9,5 mln zł poszło na dotacje i na doposażenia. 

                 Odpowiedzi udzieliła pani Kapusta. Z czego ci ludzie żyją – badanie ich 

sytuacji materialnej nie należy to do obowiązków i kompetencji PUP, jakoś sobie 

radzą, Można podejrzewać, że duża część korzysta z opieki społecznej, pewnie część z 

nich jest w szarej strefie. 

Co do drugiego pytania – podana liczba miejsc pracy i osób, które taką działalność 

otworzyły, należy sobie pomnożyć przez 21 tys. zł. i otrzymamy kwotę. 

Jeżeli chodzi o szkolenia kierowców, możemy przyjąć różne rozwiązania. Jeżeli jest 

pracodawca, który chce zatrudnić kierowcę, a w bazie bezrobotnych nie ma 

odpowiedniego człowieka, urząd pracy może przeszkolić taką osobę indywidualnie, 

tylko pracodawca musi dać uprawdopodobnienie, że taką osobę zatrudni. Inne 

rozwiązanie – jeżeli pracodawca ma spośród swoich pracowników taką osobę, którą 

chciałby przeszkolić w ramach krajowego funduszu szkoleniowego, a w tym roku 

byłaby to osoba powyżej 45 roku życia, będzie ona przeszkolona w ramach kfs. 

Najprawdopodobniej limit wiekowy w przyszłym roku będzie zniesiony, pracodawcy 

będą mogli szkolić swoich pracowników w każdym wieku. 

                Zdaniem radnego Brykla kwestię bezrobocia w powiecie kolbuszowskim 

mogłoby rozwiązać zafunkcjonowanie strefy ekonomicznej. Gdyby tutaj starosta i 

burmistrz zintensyfikowali działania w tym kierunku, żeby zastosowali większy katalog 

ulg, to by się udało kogoś przyciągnąć. Należałoby apelować do samorządowców, by 

te działania były bardziej intensywne. Powinny się pojawić firmy, które będą 

zatrudniać bezrobotnych. 

Jeżeli chodzi o szkolenia radny uważa, że to jest działanie połowiczne. Dzisiaj na rynku 

pracy przy prostych robotach jak tokarze, frezerzy itd. to potrzebna jest przede 

wszystkim wiedza praktyczna. Młodzież po ukończeniu szkoły średniej technicznej nic 

nie umie, musi przejść dopiero praktykę. Należy położyć nacisk na szkolenie 

praktyczne w prostych zawodach. Nawiązał do prowadzonego projektu „czas na 
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aktywność w gminie Niwiska” gdzie na wyszkolenie np. jednego operatora koparki 

trzeba było ponieść ze strony WUP  nakład 14 tys. zł. Kwota duża, a żaden z czterech 

przeszkolonych do dzisiaj nie pracuje. Należałoby współpracować z pracodawcami i 

starać się szkolić pod kątem umiejętności praktycznej. 

                 Pani dyrektor zgadza się z wypowiedzią przedmówcy i zapewniła, że PUP tę 

ideę realizuje, bo już od dwóch lat odeszło się od kursów grupowych, tylko inwestuje 

się w każdego bezrobotnego indywidualnie. 

                 Radny Skiba poruszając kwestię nielegalnego zatrudniania zadał pytanie, czy 

Powiatowy Urząd Pracy ma uprawnienia kontrolne w tym zakresie? 

                 Pani dyrektor Kapusta odpowiedziała, iż organem kontrolnym jest 

Państwowa Inspekcja Pracy. 

                 Radny Świder pracujący w zakładzie stwierdził, że praca na czarno jest 

całkowicie zalegalizowana. Zakład przyjmuje ludzi płacąc po 5 zł za godzinę, 

pracownik nie ma ubezpieczenia, nie ma urlopu.  

              Na tym zakończono dyskusję na temat bezrobocia. Ogłoszono 5 min przerwy, 

po czym obrady wznowiono.  

 

Ad pkt 7. Zabierając głos pani Wróbel złożyła informację statystyczną CEIDG, 

zawierającą raport gminny – ilość wpisów w roku  2014 oraz na dzień 2.09.2015 r. 

Poinformowała, iż na terenie gminy Niwiska został wybudowany zakład krawiecki w 

Przyłęku, powstanie tam zakład pracy. Na dzień dzisiejszy w oparciu o uchwałę Rady 

Gminy nikt nie występował o zwolnienia z podatku z tytułu otwarcia działalności 

gospodarczej. 

                  Zdaniem radnego Bryka uchwała o zwolnieniach nie była rozpropagowana. 

Zwrócił uwagę również na perturbacje, jakie były odnośnie tej uchwały. Polecił 

paniom zapoznanie się z uchwałami miasta Rzeszowa, Krosna czy Jasła, które podjęły 

tego typu uchwały o zwolnieniach z podatku na okres od 1 do 5 lat. W jednym 

przypadku była uchwała o zwolnieniu od środków transportowych. Przy 

podejmowaniu uchwał na rok kolejny należy  te uwagi uwzględnić i spróbować taką 

uchwałę podjąć. 

                Radny Chlebowski zadał pytanie, czy nasza gmina będzie wykonywać jakieś 

działania, by zaoferować przedsiębiorcy teren? 

                 Odp. pani wójt – mamy 7 ha mienia Siedlanki w Hucinie, 1 ha za stadionem 

w Hucinie, 1 ha w Trześniu, 0,5 ha w Niwiskach k. starej szkoły. Są to tereny wolne 

 i dobrze, by się pojawił jakiś przedsiębiorca. Jeżeli wpłynie oficjalny wniosek, 

będziemy się zastanawiać. 

                 Zdaniem radnego Roga ci przedsiębiorcy, którzy pytają o pół hektara czy  

o hektar to oni tak naprawdę nie wiedzą, czego chcą. Przywołany temat strefy w 

Kolbuszowej – do tej pory nie ma inwestora, który by utworzył zakład z prawdziwego 

zdarzenia. Dzisiaj żaden przedsiębiorca na obszarze 1 ha nie postawi żadnego zakładu 
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bez analizy ekonomicznej, możliwości chłonności rynku. Musimy mieć świadomość, że 

wielkich predyspozycji nie mamy, bo są dookoła sklepy, rozwijający się Wojsław, 

podstrefa w Kolbuszowej. Na naszym terenie może być przedsiębiorca, który zatrudni 

2 – 3 osoby lub wybuduje sklep w atrakcyjnej lokalizacji. Dzisiaj już nie ma 

instynktownych inwestycji. Działania gminy czy starania w budowę infrastruktury na 

terenach, które posiada pod jakiegoś przedsiębiorcę jest ryzykowne.  

Ad pkt 8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 

rok szczegółowo zreferowała wójt Elżbieta Wróbel. 

                  W dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabierali głosu, jednogłośnie 

podjęto Uchwałę nr XIII/63/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej gminy Niwiska na 2015 rok. Głosowało 15 radnych. 

Ad pkt 9. Projekt uchwały omówiła wójt gminy. Zmniejszają się kwoty na dwóch 

zadaniach, na schetynówce o 80 600,00 zł., na budowie chodnika przy drodze 

powiatowej 1176R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa o 33 900,00 zł. Łącznie daje to 

kwotę 114 500 zł. Schetynówka jest do skrętu do Leszcz, natomiast na przetargu w 

poniedziałek firma Drokam Piaseczno wygrała i jest zakręt k. Łagowskiej (476 m). 

                  Rada Gminy – nie wnosząc uwag – jednogłośnie podjęła uchwałę nr 

XIII/64/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy w 2015 

roku dla Powiatu Kolbuszowskiego. 

Ad pkt 10. Skarbnik gminy Jolanta Łagowska uzasadniła konieczność zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej. Został rozstrzygnięty przetarg na ubezpieczenie 

majątku gminy na okres od 1 września 2015 r. do 2019 r. w związku z czym zaistniała 

potrzeba, aby Rada Gminy upoważniła wójta do zaciągnięcia zobowiązania na te lata. 

Ponieważ przetarg dotyczył też jednostek podległych, wójt gminy musi przekazać 

uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z 

tytułu umów. Kolejne upoważnienie dla pani wójt związane jest z dostawą Internetu 

w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród 

mieszkańców gminy Niwiska do kwoty 81 637,00 zł. (Na dzień dzisiejszy wiemy, że 

będzie to nieaktualne). W wieloletniej prognozie zostały uwzględnione wszystkie 

zarządzenia oraz uchwały zmieniające budżet. 

                Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/65/2015 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niwiska. 

Ad pkt 11. Projekt uchwały złożony z inicjatywy radnych – zasygnalizował 
przewodniczący rady, uchwała dostała obiegu zgodnie z tym, co nakłada na nas 
ustawa. 
W dyskusji nad projektem uchwały zabrali kolejno głos: 
               Radny Chlebowski chciałby wiedzieć, z inicjatywy których radnych czy której 
komisji jest uchwała w sprawie przyjęcia Kodeksu Etycznego Radnych. Chciałby znać 
nazwiska tych radnych. 
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                Mówimy tutaj o radnych Rady Gminy Niwiska – odpowiedział 
przewodniczący rady. Nazwiska radnych są wszystkim znane. Zwrócił się do radnego 
Chlebowskiego, aby ten złożył wniosek, jaki chciałby wprowadzić. – do projektu 
uchwały. 
                Radny Chlebowski stwierdził, że uchwała ta będzie miała charakter bardzo 
medialny. Jeśli chcemy etycznie pracować, to nazwiska powinny być znane. 
Zacytował wyroki sądów mówiące o tym, że „ ustawodawca w obecnym stanie 
prawnym nie przewiduje możliwości uchwalania kodeksu etyki radnych, ale 
dopuszcza”, „ żaden podmiot nie ma ustawowej kompetencji do uchwalania 
kodeksów etycznych radnych konkretnej gminy”,  „znaczenie kodeksu polega na 
dobrowolnym podporządkowaniu się radnych określonym wybranym zasadom.” 
                 Radny Bryk składa wniosek formalny, aby projekt uchwały skierować do 
stosownej komisji i przedyskutować. Zdaniem radnego wymaga on pewnego 
dopracowania i dostosowania – jeżeli ma być podjęty. Zastanawia się nad 
celowością podejmowania tego, ponieważ większość spraw reguluje ustawa 
samorządowa i antykorupcyjna. 
                Dla radnego Skiby dziwnymi są wypowiedzi przedmówców. Uchwała ta 
nikomu nie przeszkadza. Czytając jej treść nie ma tam nic złego, można ją przyjąć 
tym bardziej, że takich uchwał jest w Polsce podjętych dużo. Uchwała nie skutkuje 
żadnymi środkami pieniężnymi. Skutkuje tym, że zgadzamy się i przyjmujemy, że 
będziemy postępować zgodnie z tym, co jest zapisane. Radny jest bardzo zdziwiony, 
że ktoś oponuje przeciwko temu, co jest dobre. 

             Zdaniem radnego Chlebowskiego tu nie ma nic złego tak samo, jak 

poczytamy  statut gminy czy regulamin radnych. Tu nie ma nic innego, jest 

powielone z innych gmin.  Na żadnej komisji nie było takiego tematu, winna być na 

komisjach dyskusja, rozeznanie sprawy. Radny wnosi, by dzisiaj tego nie 

przegłosowywać, przekazać do wspólnego przeanalizowania. 

                      Radny Świder zastanawia się, czy to nie jest powielanie statutu gminy? 

Są tam zasady obowiązujące radnego, wiele rzeczy się pokrywa. 

                       Radny Boroń jako długoletni radny nigdy nie spotkał się, żeby na tej sali 

nie były spełniane jakieś zasady radnego. Nie spotkaliśmy się, żeby tu siedziała 

przestępczość czy żeby ktoś przyszedł z kałasznikowem. Projekt uchwały radny 

nazwał nowostką pana przewodniczącego. 

                      Zdaniem radnego Bryka w uchwale jest troszeczkę niedopracowań i 

niedoróbek.  Po zacytowaniu art. 3 pkt 2 uchwały wyjaśnił, iż radni nie podejmują 

decyzji. Organem wykonawczym gminy jest wójt gminy, a uchwałodawczym – rada 

gminy. Radny decyzji nie podejmuje, niczego nie podpisuje, w związku z tym nie 

musi wskazywać możliwości odwoławczych. Ponadto cytował niektóre zapisy 

projektu uchwały i przedstawiał swoje stanowisko. Uważa, że przy uchwalaniu 

kodeksu należy wskazać rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej, by były jakieś 

sankcje, lub sad koleżeński. Projekt należy skierować do komisji, przeanalizować, 

jeżeli trzeba – poprawić. 
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                     Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o odstąpienie od głosowania 

projektu uchwały i przesunięcie do rozpatrzenia wszystkich komisji Rady Gminy.  

„Za” głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od glosowania” – 2 

radnych.  Wniosek został przyjęty. Pan Robert Róg zobowiązał przewodniczących 

komisji do przeanalizowania projektu uchwały, wypracowania wniosków 

ewentualnie sformułowań, które godzą w przekonania radnych, ambicje czy 

sformułowania. Niedopuszczalnym jest wprowadzenie do uchwały nazwisk radnych. 

Ad pkt 12. Projekt uchwały omówiła wójt gminy Elżbieta Wróbel. Ustawa z dnia  

5 sierpnia 2015 r. mówi o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

Zadanie to jest z zakresu administracji rządowej, powiat ma się zająć utworzeniem 

trzech punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt czynny będzie 5 dni 

w tygodniu przez co najmniej 4 godziny, na utrzymanie 1 punktu powiat będzie płacił 

miesięcznie dotację w wysokości 5150,00 zł, za techniczne utrzymanie lokalu –  

154,80 zł. Jeden punkt prowadzony będzie przez organizację pozarządową na terenie 

powiatu.  W naszej gminie punkt będzie zlokalizowany w dworku Hupki. Nieodpłatna 

pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym 

stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej 

obowiązkach, lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu 

prawnego, lub udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach o 

których wyżej mowa z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu 

przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postepowaniu sądowo – 

administracyjnym. Ponadto sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów 

sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub 

ustanowienie adwokata, radcy prawnego, radcy podatkowego lub rzecznika w 

postępowaniu sądowo – administracyjnym. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje 

spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zakresu 

prawa celnego, dewizowego 9 handlowego, związanych z prowadzeniem  działalności 

gospodarczej z wyjątkiem przygotowania  do rozpoczęcia tej działalności. Nieodpłatna 

pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej i takiej która: w ciągu 12 m –cy 

poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało 

przyznane świadczenie z pomocy społecznej, która posiada ważną kartę dużej 

rodziny, która uzyskała zaświadczenie o kombatantach i niektórych osobach będących 

osobami represji wojennych i okresu powojennego, która posiada ważną legitymację 

weterana, legitymację weterana poszkodowanego, która nie ukończyła 26 roku życia 

lub która ukończyła 65 lat, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy 

naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty. 

                   Radny Chlebowski uważa, że przeciętny mieszkaniec nie będzie mógł z tego 

skorzystać. Studenci, kombatanci, emeryci i renciści mają swoje organizacje. 

                   Innych uwag nie było, po odczytaniu projektu uchwały radni  podjęli 

Uchwałę Nr  XIII/66/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w 
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sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na 

udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. „Za” głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, 

„wstrzymał się od głosowania” – 1 radny. 

Ad pkt 13. Radny Chlebowski ma zapytanie w imieniu mieszkańców dot. projektu 

„Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu”. W niektórych domach nie ma dostępu do 

internetu. Gdzie można się zwrócić o poprawę jakości odbioru. 

Pytanie kolejne – na czyj wniosek i jak to się stało, że zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

w sklepie A,B,C zostało zmienione? Społeczeństwo jest niezadowolone, bo niedziela 

jest niedzielą handlową. 

                     Odpowiedzi na pytania udzieliła pani Elżbieta Wróbel. Jesteśmy na etapie 

wyboru nowego usługodawcy, walczą wykonawcy między sobą. Umowę zawrzemy po 

sesji październikowej, teraz będzie przerwa w dostawie internetu. 

Temat alkoholi – uchwała Rady Gminy z roku 1999 zezwala sprzedaż alkoholu  

w niedzielę od godziny 1500, zapis ten nadal obowiązuje na terenie gminy i nadal 

będzie obowiązywał, dopóki nie będzie uchylony czy zmieniony. Wpłynęło pismo od 

przedsiębiorców, zostało skierowane do dwóch komisji; alkoholowej i bezpieczeństwa 

do zaopiniowania. 

Ad pkt 14. Radnego Magdę nurtuje droga w okolicach krzyżówki na Kościół w stronę 

SKR. Jest tam bardzo niebezpieczny odcinek, nie ma pobocza, rosną drzewa. 

Należałoby wystąpić do powiatu o utwardzenie pobocza i poszerzenie tego odcinka 

drogi. 

                       Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, na tym zakończono obrady 

XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Niwiska. 

 

                  Protokołowała: 

 


