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

 
W sesji uczestniczyło 14 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. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Niwiska w roku 

szkolnym 2014/2015. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na  2015 

rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 

Gminy Niwiska na 2016 rok z przeznaczeniem na pomoc finansową dla 
Powiatu Kolbuszowskiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika 
wieczystego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu 
nieruchomości mienia komunalnego Gminy Niwiska położonego w Siedlance. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2016.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2016. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/96/99 Rady Gminy w 
Niwiskach w sprawie określenia warunków sprzedaży i zasad usytuowania na 
terenie Gminy Niwiska miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Wolne wnioski i informacje. 

 
Ad pkt. 1. Obradom przewodniczył pan Robert Róg, który po powitaniu zaproszonych 
gości oraz radnych stwierdził, iż w sesji uczestniczy 14 radnych, rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
Wójt gminy Elżbieta Wróbel wnioskuje o wprowadzenie w pkt. 8 podjęcie uchwały w 
sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niwiska. Wniosek został 
przyjęty jednogłośnie. Również jednogłośnie przyjęto porządek obrad  
z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany. 
Ad pkt 2. Do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono żadnych uwag. 
Ad pkt 3. Przewodniczący rady zaapelował do radnych, aby brali udział  
w uroczystościach, na które otrzymują zaproszenia. Na otwarciu Szkoły Muzycznej 
obecnych było tylko 8 radnych. Winniśmy w  miarę możliwości brać w tym udział  
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i uczestniczyć, żeby poznawać to nie tylko pod kątem finansów, ale też pod kątem 
tego, co się udaje zrobić, żeby mieć jakiś obraz sprawy i wyciągać wnioski w tej 
materii. 
Kolejny temat – punkty przedszkolne i płatności związane z tymi dziećmi, które do 
tych punktów przedszkolnych uczęszczają. To nie jest tak, że komisja czy rada będzie 
w stanie od razu podejmować jakiekolwiek decyzje w tej materii, bo to nie jest takie 
proste tym bardziej, że te punkty prowadzone są przez stowarzyszenia i to one 
decydują o odpłatnościach. Rada ma możliwość tylko i wyłącznie rozpatrywania 
sprawy pod kątem dofinansowania w zakresie powyżej minimalnego ustawowego. 
Chcielibyśmy, żeby w całej gminie odpłatności za uczęszczanie naszych dzieci do 
punktów przedszkolnych były równe, co nie będzie rzeczą prostą i łatwą do zrobienia. 
Komisja Oświaty będzie nad tym tematem mocno pracowała. Takie problemy się 
pojawiły i takie wnioski – petycje od punktów przedszkolnych do Rady Gminy 
wpłynęły. 
Ad pkt 4. Wójt gminy Elżbieta Wróbel złożyła informację o realizacji zadań w okresie 
międzysesyjnym od 30 września 2015 r. do 26 października 2015 r. 
/Informacja stanowi załącznik do protokołu/.  
Dodatkowo odczytała projekt regulaminu funkcjonowania świetlicy wiejskiej. 

W dyskusji nad informacją z działalności wójta zabrał głos radny Róg który 
uważa, że pomysł świetlic jest jak najbardziej trafiony. Świetlice znane radnemu 
funkcjonują świetnie, realizują się, dzieci mogą z nich w pełni korzystać przy opiece 
nauczycieli czy też osób innych. 
Ad pkt 5. Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Niwiska w 
roku szkolnym 2014/2015 w skrócie przedstawiła wójt Elżbieta Wróbel. Informacją 
objęto m.in. liczbę dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu w poszczególnych 
placówkach oświatowych, realizacja obowiązku w obwodzie, wychowanie 
przedszkolne, demografia, oddziały przedszkolne, dane dotyczące nauczycieli, baza, 
ilość woluminów, powierzchnia bibliotek, ilość komputerów, proces nauczania  
i wyrównywania szans edukacyjnych, zestawienie uczniów, oddziały, etaty 
nauczycieli, etaty administracyjne, etaty obsługi, wyniki nauczania uczniów szkół 
podstawowych w sprawdzianie zewnętrznym, wyniki egzaminu gimnazjalnego, 
informacja na temat konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych, kadra 
pedagogiczna i awans zawodowy, zestawienie wydatków jednostek oświatowych, 
informacja w przeliczeniu na ucznia, na oddział, wydatki inwestycyjne, pomoc 
materialna dla uczniów, wyprawki szkolne, dofinansowanie posiłków w szkole, 
wsparcie dla młodocianych pracowników, dowóz dzieci i młodzieży do szkół. Jeżeli 
chodzi o nadzór pedagogiczny w roku 2014 był jeden monitoring realizacji podstawy 
programowej wykształcenia ogólnego w publicznych i niepublicznych szkołach 
podstawowych – w Szkole Podstawowej kl I – VI w Siedlance. 
W dyskusji zabrali głos: 

Radny Chlebowski przypomniał, iż 5 lat temu była likwidowana publiczna 
Szkoła Podstawowa w Hucinie. Wtedy było bardzo mało uczniów i była taka sytuacja 
jak obecnie w jednej ze szkół sąsiednich, w jednym oddziale był 1 uczeń, w drugim – 
2. Wtedy decyzją Rady Gminy te dwa oddziały zostały zabrane ze Szkoły Podstawowej 
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w Hucinie, nic się nie dało zrobić. Radny zadał pytanie pani dyrektor ze Szkoły 
Podstawowej w Kosowach, jak jej się udało to zorganizować, że jest trzech uczniów  
w dwóch klasach i ten oddział funkcjonuje? Teraz dało się poradzić temu zadaniowi. 

Odpowiedzi udzieliła pani wójt. W szkole Podstawowej w Kosowach w klasie 
pierwszej jest 1 uczeń, ale ten uczeń realizuje swoja podstawę programową w całości 
połączony z zerówką. Z rodzicem to zostało uzgodnione, tam nie można stworzyć 
oddziału dla 1 ucznia. 

Radny Róg zaznaczył, że Komisja Oświaty przeanalizowała przygotowanie szkół 
do rozpoczęcia roku szkolnego, baza szkolna jak również wyposażenie szkolne zostały 
ocenione na bardzo wysokim poziomie, dyrektorzy są bardzo dobrze przygotowani do 
realizacji swoich zadań, założeń i programów, które przypadają na rok 2015/2016. 

Radny Skiba zwrócił uwagę na ilość uczniów, którzy odeszli z naszej gminy  
w przeciągu trzech lat. Ogółem odeszło 108 uczniów, do gimnazjum nie przyszło 47 
uczniów. Ze Szkoły Podst. w Niwiskach odeszło 19 dzieci, Hucina – 12, Przyłęk – 7, 
Kosowy – 19, Siedlanka – 17, Trześń – 10, Hucisko – 24. Na to musimy zwrócić uwagę 
bo tracimy bardzo dużo pieniędzy. Musimy też się zastanowić, jakie są przyczyny tego 
odejścia. Dyrektorzy winni zwrócić na to uwagę, rozmawiać z rodzicami,  zachęcać 
młodzież, żeby przychodziła do naszego gimnazjum. Warunki mamy dobre, poziom 
też nie jest taki zły. Jeśli wszyscy się do tego przyłożymy, rodzice, dyrektorzy szkół, 
nauczyciele będą przekonywać, to efekty będą. Radny zwrócił też uwagę na wyniki 
nauczania, one są różne. Szkoły są dobrze wyposażone, dzieci mają stworzone dobre 
warunki do nauki. Należy zrobić wszystko, by wyniki były jeszcze lepsze, a dzieci 
chętnie uczęszczały do naszych szkół. 

Radny Róg podkreślił, iż przedstawione uwagi przez radnego Skibę są bardzo 
słuszne, że ten proces rzeczywiście jest destabilizujący. Aspekt ekonomiczny, 
finansowy jest ważny, ale najważniejsze są nasze dzieci. Żeby wprowadzać jakikolwiek 
proces naprawczy czy próbę poprawienia tego, o czym słyszymy, trzeba prosić 
państwa dyrektorów o zastanowienie się nad powodami tego rodzaju zabiegów. Żeby 
cokolwiek wypracować, trzeba wyjść od tego , jakie są powody i co należałoby 
poprawić, co należałoby usprawnić, jakie działania wdrożyć, żeby ten proceder nie 
rozszerzał się dalej, a poszedł w zupełnie odwrotnym kierunku. Jednostka nie jest  
w stanie sama zrobić nic, natomiast wspólną pracą udałoby się wypracować coś  
w materii zwiększenia liczby dzieci w naszych szkołach. Dlatego apel do dyrektorów  
o zastanowienie się, dlaczego tak się dzieje i próba wypunktowania tych powodów 
jeśli idzie o dalszy dialog. Na pewno pani wójt też podejmie rozmowy i działania  
w tym kierunku. 

Na tym zakończono dyskusję w temacie oświaty, zarządzono 15 min przerwy, 
po czym obrady wznowiono. 
Ad pkt 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 
rok szczegółowo omówiła wójt gminy Elżbieta Wróbel. 

W dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabierali głosu, jednogłośnie 
podjęto uchwałę nr XIV/67/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 
budżetowej Gminy Niwiska na 2015 rok. 
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Ad pkt 7. Referuje pani Elżbieta Wróbel. W związku z ogłoszonym przez Podkarpacki 
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie naborem wniosków o dofinansowanie przebudowy 
dróg w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016 – 2018 Starosta Powiatu Kolbuszowskiego przedkłada kwoty planowanej do 
przebudowy w ramach tego programu drogi powiatowej Nr 1162 R Mielec – Rzochów 
– Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Potrąba w km 10+338 – 13+121. Długość odcinka 
od drogi wojewódzkiej 875 do granicy z Gminą Cmolas wynosi 2783 mb w tym 
chodnik o długości 305 m. Szacowana wartość przebudowy jest 1 080 646,00 zł.  
W ramach tego samego wniosku istnieje możliwość przebudowy w/w drogi w km 
8+160 – 9+185, długość odcinka wynosi 995 mb a szacunkowy koszt 411 680 zł. 
Uwzględniając koszt nadzoru inwestorskiego na zadaniu w takim przypadku całkowity 
koszt wyniósłby 1 498 326,00 zł. Do dnia dzisiejszego jest termin odpowiedzi, w jakiej 
kwocie Gmina Niwiska udzieli pomocy dla Powiatu Kolbuszowskiego. 

Zdaniem pani Wróbel gminę nie stać na większą kwotę, jak 350 tys. zł., za tą 
kwotę powinno być 1 800 m zrobionej drogi z odcinkiem chodnika, który został do 
wjazdu do marmurów, bo do końca zabudowy nie mają dokumentacji. Na dzień 
dzisiejszy nie ma dokumentacji na końcówkę w kierunku nadleśnictwa. 

Radny Chlebowski potwierdził, że najgorszy odcinek jest od wytwórni mas 
przez most, który się zapada. Zauważył, że bardzo rozbudowuje się Przyłęk w stronę 
Huciny. Jest tam odcinek drogi w stronę leśnictwa ok. 1 km, winien być również 
zrobiony. Ta część Przyłęka została zapomniana. 

Pani wójt odpowiedziała, że z tej drogi 875 od marmurów od Ostrów 
Tuszowskich do strefy w Mielcu jest większy ruch. Odcinek drogi do nadleśnictwa jest 
bardzo ważny (droga tam zginęła) i będzie w pierwszej kolejności realizowany. 

Radny Robert Róg również uważa, że droga w stronę leśnictwa jest bardzo 
istotna, tę drogę naprawić należy. Wyraził przekonanie, że radni powiatowi dołożą 
wszelkich starań, by wspierać gminę w tych działaniach. 

Radny powiatowy Józef Prymon  wyraził pogląd, że powiat na pewno dołoży do 
tej kwoty, w dniu dzisiejszym jest komisja drogowa, na pewno zostanie podjęty 
wniosek. Po posiedzeniu zarządu będzie coś więcej wiadomo. 

Zdaniem radnego Skiby aby było sprawiedliwie, starosta też powinien dołożyć 
350 tys. zł. Radny popiera wypowiedź pana Chlebowskiego, droga ta służy nie tylko 
mieszkańcom, ale jeżdżą nią wycieczki do Buczyny. Za taki stan winien wstydzić się 
starosta. Gmina Niwiska bardzo dużo środków pieniężnych dołożyła do powiatu, 
starosta foruje inne gminy np. Dzikowiec. Radni powiatowi winni tak działać, żeby 
powiat dołożył 350 tys. zł., by można było zrobić cały odcinek. 

Pan Prymon – następne zadanie, które w perspektywie nas czeka to jest 
połączenie drogi Niwiska – Kolbuszowa. Burmistrz obiecał, że zrobi tylko do lasu, na 
pozostałych 2 km musi zrobić powiat. W tej chwili są projektowane chodniki w Nowej 
Wsi, Przyłęku, Niwiska – Podkościele i projekt drogi od Buczyny do końca.  

Radny Świder upomina się o drogę Leszcze – Huta Przedborska. 
Sołtys wsi Warunek – remontu wymaga odcinek drogi od Huciska w kierunku 

Huty Przedborskiej (2 km). 
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Radny Chlebowski – projekt uchwały jest dobry, ale odpowiedź nie jest 
zadawalająca dla radnego. Przypomniał, że kilka miesięcy temu przeznaczyliśmy dla 
powiatu 2 mln 200 tys. zł., starosta dołożył 50 tys. zł. „Jakie pan ma gwarancje, że 
starosta da nam 350 tys. zł?” – pytał pana Prymona. „Pan powinien powiedzieć, 
wszystko zrobię, żeby inwestycja w Przyłęku została raz na zawsze zakończona.” 

Przewodniczący rady Robert Róg wierzy, że Przyłęk wcześniej czy później 
będzie załatwiony całościowo. 

Wobec wyczerpania listy dyskutantów, przystąpiono do głosowania nad 
projektem uchwały. „Za” podjęciem głosowało 14 radnych. „przeciw” – 0, 
„wstrzymało się od głosowania” 0. Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę  
Nr XIV/68/2015 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Niwiska na 2016 rok z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu 
Kolbuszowskiego. 
Ad pkt 8. Skarbnik gminy Jolanta Łagowska uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niwiska. W związku  
z tym, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę internetu  
w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród 
mieszkańców gminy Niwiska” wyłoniony wykonawca wycofał się z realizacji tego 
zadania, zmuszeni byliśmy zmienić wykonawcę, który miał już wyższą cenę. Zaistniała 
więc konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, aby upoważnić wójta do 
zaciągnięcia z w/w tytułu zobowiązania na lata 2016 – 2019. Upoważnienie dotyczy 
kwoty90 761,00 zł., z tego w roku 2016 - 49 506,00 zł., w roku 2017 – 41 255,00 zł. 
Przy opracowaniu projektu uchwały wzięto pod uwagę również zmiany do budżetu na 
2015 rok wprowadzone zarządzeniami wójta gminy. 

Radni – nie wnosząc uwag jednogłośnie podjęli Uchwałę nr XIV/69/2015 w 
sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niwiska. 
Ad pkt 9. Referuje wójt gminy pani Wróbel. Pan Barszcz z Dębicy zwrócił się z pismem 
o odkupienie użytkowania wieczystego, dotyczy sklepu Jubilatki oraz działki. Po 
zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami użytkowanie wieczyste przekształca 
się poprzez podjęcie uchwały rady gminy w trybie bezprzetargowym. Po podjęciu 
uchwały jest szacunek biegłego, po czym następuje zawarcie aktu notarialnego. 
Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. Gdybyśmy pozyskali pieniądze z tego tytułu, byłaby szansa na przeznaczenie 
ich na dokumentację do programu rewitalizacji, żeby sięgnąć po nowe środki unijne. 

Radny Chlebowski zadał pytanie, czy w tym kontekście nie należałoby  
poinformować społeczeństwa Niwisk? 

To nie pochodziło z mienia wiejskiego – odpowiedziała pani wójt. 
Innych uwag nie było, radni jednogłośnie podjęli Uchwałę 

 Nr XIV/70/2014 w sprawie sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego. 
(Głosowało 13 radnych, brak na sali obrad radnego Kluka). 
Ad pkt 10. Projekt uchwały również omówiła pani wójt. Sprzedaż dotyczy działki 
mienia komunalnego, odbyło się zebranie wiejskie w Siedlance, wieś opowiedziała się 
pozytywnie za sprzedażą działki 312 z przeznaczeniem uzyskanych środków 
pieniężnych na poprawę infrastruktury obiektów komunalnych  w m – ci Siedlanka. 
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Wiąże się to z pomocą do ocieplenia remizy OSP, gdzie jest świetlica wiejska. Działka 
będzie sprzedawana w drodze przetargu. 

Radni Chmielowiec oraz Dziadura opowiedzieli się za sprzedażą w/w działki.   
„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych na 13 obecnych na sali obrad  (brak 
radnego Kluka). Jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr XIV/71/2015 w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości mienia 
komunalnego Gminy Niwiska położonej w Siedlance. 
Ogłoszono 10 min przerwy, po czym obrady wznowiono. 
Ad pkt 11. Wójt gminy Elżbieta Wróbel zaznaczyła, iż obowiązek uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nakłada 
na nas ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Działania zostały bardzo szeroko opisane, aby można było rozwiązywać różne sprawy 
związane z uzależnieniami, z pomocą terapeutyczną, rehabilitacyjną, z działalnością  
w kierunku rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

Radni – nie podejmując dyskusji jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 
XIV/72/2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2016. Głosowało 14 radnych na 14 obecnych. 
Ad pkt 12. Nie wnosząc uwag – jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr XIV/73/2015  
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok. 
Ad pkt 13. Przewodniczący rady Robert Róg powiedział, iż uchwała podjęta parę 
kadencji temu wymaga drobnych zmian kosmetycznych, sprawy zostały omówione na 
komisjach. 

Jakie tam kosmetyczne panie przewodniczący – zareagował radny Bryk. Jak się 
proboszcz dowie, żeśmy to uchylili, to ekskomunikę nałoży. 

Radny Chlebowski uważa, że najwyższy czas tę uchwałę skorygować. Zasady 
sprzedaży alkoholu obowiązują na terenie całej Polski jednakowe, więc podobnie  
w gminie Niwiska powinny obowiązywać. 

Innych uwag nie było – po odczytaniu treści projektu uchwały radni 
jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr XIV/74/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XI/96/99 Rady Gminy w Niwiskach w sprawie określenia warunków sprzedaży i 
zasad usytuowania na terenie Gminy Niwiska miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych. Głosowało 14 radnych. 
Ad pkt 14. Radny Skiba zwrócił się z zapytaniem do pani wójt, jaką gmina ma wizję  
z podpiwniczeniem budynku Szkoły Muzycznej? Jest tam dość dużo miejsca i można 
by ulokować resztę tej szkoły. Gdyby były środki finansowe, należałoby zaadoptować 
te pomieszczenia pod potrzeby szkoły. 

 Wójt Elżbieta Wróbel – w podpiwniczeniu oficyny jest cztery duże sale ze 
sklepieniem ceglanym. Dokumentację techniczną zrobiliśmy łącznie z całym 
obiektem. Drugi etap – podziemie – trzeba wybrać 30 cm posadzki. Koszt tej posadzki 
plus grzanie podłogowe – wartość zadania w granicach 90 tys. zł. Pani wójt obiecała 
znaleźć na sesję listopadową 80 tys. zł. i w okresie zimowym piwnica zostanie 
wyremontowana. Pod nowy rok szkolny na pewno potrzebne są nowe pomieszczenia. 

Pytanie radnego Bryka dotyczyło mieszkania socjalnego. 
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Odpowiedź pani wójt – na szkole w Niwiskach państwo się wyprowadzą 
prawdopodobnie w m-cu listopadzie, państwu Loch zaoferuję przeniesienie na szkołę. 
To mieszkanie jest potrzebne pod salę rytmiki. 

Radny Chlebowski – co robimy w zakresie, żeby podwykonawcami byli nasi 
kierowcy? Jak informowała pani wójt, przyszło 24 tys. zł. zwrotu  VAT, który płacą 
przedsiębiorcy. Nawet było zalecenie Komisji Rewizyjnej z m – ca marca, żeby 
przewozy osób wykonywali nasi przedsiębiorcy. Tymczasem przewozy wykonywał  
i wykonuje pan z Mielca, a mamy własnych przewoźników, Gimbusa, Mercedesa. 

Jeżeli chodzi o zwrot VAT, to jest zwrot od inwestycji gminnych – 
odpowiedziała pani wójt. Jeżeli chodzi o zalecenia komisji – to się stosujemy, tylko 
musimy stosować się jeszcze do przepisów rangi wyższej – ustawy o zamówieniach 
publicznych. Jeżeli jest przetarg – usługę wykonuje ten, który wygrywa. Natomiast 
jeśli chodzi o zapytania o wykonanie inwestycji, większość kieruje się na terenie 
gminy. Nie da się tego robić, jeżeli kwota z terenu gminy jest większa, aniżeli  
z zewnątrz. Jeżeli chodzi o przewoźnika, SKS Niwa Niwiska dostał dotacje, oni sobie 
wynajmują przewoźnika. Na 100 % rozeznają cenę – zaznaczyła pani Wróbel. 
Ad pkt 15. Wracając od obiektu szkoły muzycznej radny Róg uważa, że trzeba zająć 
się piwnicami i odsłonić kawał historii, który tam jest zapisany. Podkreślił, iż  
gospodarze zarządzający tą gminą idą w bardzo wysoką jakość, która jest widoczna na 
obiekcie szkoły muzycznej. Bardzo dobrze, że tak się dzieje i tak powinny wyglądać 
inwestycje na gminie, ponieważ one nie kłócą się z wymogami obecnych czasów. 

Radny Magda nawiązując do znaków , jakie pojawiły się na drogach 
ograniczających tonaż zwrócił się z wnioskiem, aby pojawiły się tam tabliczki  
z dopiskiem „nie dotyczy autobusów”. 

Radny Bryk ma uwagę w związku z jakością budowy drogi. „W czasie tych 
deszczów kilku mieszkańców z Niwisk z Podkościela zwróciło się do mnie z pytaniem, 
kto nadzoruje tę drogę. Chodzi mianowicie o to, być może w tych warunkach 
technicznych jest tak, że wykonawca używa tam kamienia z gliną. Na tym terenie, 
szczególnie leśnym, dość podmokłym później mogą nastąpić jakieś komplikacje. 
Dlatego jest taka sugestia, żeby jednak inspektor nadzoru , wójt gminy kontrolował 
nie tylko termin zakończenia, ale żeby kontrolować także jakość wykonania tej drogi”. 

Wójt gminy odpowiedziałaś, że temat budowy był omawiany na radzie 
inwestycji. Kamień na podbudowę – kruszywo miało mieć odpowiednią jakość niby 
bez gliny, z wymogami laboratoryjnymi. Dokumenty – certyfikat do tego 
przywieziono, tylko w terenie wyglądało to całkiem inaczej, trafiło jeszcze na mokro, 
rozjechała się masa gliniasta i wyszedł do góry asfalt. Na dzień dzisiejszy po radzie 
budowy zostało ustalone, że przywiozą czystego kamienia żeby się dało dogęścić do 
odpowiedniej konsystencji. 

Pan Prymon zagwarantował radnemu Chlebowskiemu, że będzie wnioskował  
o 350 tys. zł., ale nie zagwarantuje, że te pieniądze będą. Rada Powiatu na pewno 
dołoży, ale nie wiadomo jaką kwotę. Przez ostatnie lata schetynówki tylko były na 
gminie Niwiska i Dzikowiec. 

Odpowiedział  panu Świdrowi , że „ w tej chwili są obierane rowy, była 
nadzieja, że tego roku miało być to realizowane, ale w związku ze suszą rząd zabrał 
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pieniądze i nie poszły na powodziówki. Na pewno te drogi będą realizowane, cały czas 
myślę, że to zrobimy, zostało dosłownie parę km dróg powiatowych. Patrzymy na 
projekty, szukamy pieniędzy z zewnątrz. Droga ta się doczeka, pozostaje tylko na 
Leszczach połączenie do Huty Przedborskiej oraz kawałek od Huciska. W tej chwili 
najważniejsza jest droga w kierunku Kolbuszowej, musimy szukać 1 mln zł z własnych 
pieniędzy, burmistrz obiecał dać pieniądze tylko do leśniczówki.” 

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany – zakończono obrady XIV sesji 
Rady Gminy Niwiska. 
 

Protokołowała:                                                    Przewodniczący Komisji: 
 

 


