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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 17 listopada 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Niwiska na lata 2015 – 2020. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej 

jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Niwiska na 2016 

rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2016 rok na obszarze Gminy Niwiska. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 

2016. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na obszarze Gminy Niwiska na 2016 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu 

płatności i wysokości stawki opłaty targowej na ternie Gminy Niwiska. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji 

obowiązujących w zakresie podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej 

Gminy Niwiska na 2015 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2015 roku na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 

oraz sfinansowanie deficytu budżetu gminy. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Niwiska. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Niwiska z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 

17. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych osób 

zobowiązanych do ich złożenia. 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 
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19. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Ad pkt 1. Obradom przewodniczył pan Robert Róg, który po otwarciu sesji i 

powitaniu radnych oraz zaproszonych gości stwierdził, iż w sesji uczestniczy 15 

radnych, rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Do porządku 

obrad uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt 2. Do protokołu z poprzedniej sesji również nie zgłoszono żadnych uwag. 

 

Ad pkt 3. Przewodniczący rady poinformował o korespondencji, jaką otrzymał od 

pana Stanisława Lisa dotyczącej Gminnego Programu Rewitalizacji. Przewodniczący 

rady nie może w tej kwestii interweniować jak również brać udziału w rozstrzyganiu  

kwestii dotyczących materiału, który został wstępnie przygotowany przez pana Lisa. 

Do przewodniczącego wpłynęło również pismo od jednej mieszkanki w sprawie 

zasiłków rodzinnych (chodzi o składanie oświadczeń a nie przynoszenie zaświadczeń z 

Urzędu Skarbowego w zakresie dochodów). Sprawa została wyjaśniona z panią wójt 

oraz kierownikiem GOPS-u, pani Czachor dostosuje się do tej kwestii. 

 

Ad pkt 4. Informacja o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym obejmującym 

okres od 26.10.2015 do dnia dzisiejszego, którą przedstawiła pani Wróbel, stanowi 

załącznik do protokołu. 

     

Ad pkt 5. Pan Robert Róg przypomniał, iż projekt programu rewitalizacji został 

szeroko przedstawiony na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rozwoju w poszerzonym 

składzie. Następnie głos zabrała pani Aleksandra Czyżewska, która skrótowo omówiła 

projekt programu. Zaznaczyła, iż jest to dokument, który będzie służył sięganiu po 

środki finansowe zarówno na projekty inwestycyjne jak i projekty społeczne. 

Dokument ten jest elementem oceny merytorycznej każdego składanego projektu w 

ramach środków przeznaczonych na rewitalizację. Wymóg ustawodawcy jest, aby w 

tym dokumencie były zadania kompleksowe czyli infrastrukturalne służące głównie 

temu, żeby realizować aktywności społeczne, pro gospodarcze a nie odwrotnie, jak 

było do tej pory. Środki unii europejskiej będą służyły wspieraniu rozwojowi rożnych 

obszarów w temacie rewitalizacji. Zgodnie z wymogami Ministerstwa Infrastruktury i 

Rozwoju dokument przygotowywano od kilku miesięcy z udziałem przedstawicieli 

przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, są inwestorzy 

prywatni oraz parafia. Pani Czyżewska zauważyła, iż w Gminie Niwiska robiono wiele 

do tej pory i nie zaczynamy od zera. Fantastycznym wyzwaniem jest sięgnąć po środki 

unijne i dofinansować projekty publiczne do wysokości 95%. W prognozie 

przedstawiono diagnozę, która oparta jest o współczynniki. W RPO Gmina Niwiska 

jest ujęta w specjalnej kategorii obszarów do wsparcia, który podwyższa szanse o 

ubieganie się o środki finansowe. Wspomniała o bazie sportowej, która jest na 

znakomitym poziomie rozwoju i właściwie jest równomiernie zlokalizowana na 

poszczególnych sołectwach. Jest też do doinwestowania, zawsze można dokupić 
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sprzętu, rozwinąć lepsze programy rozwoju dzieci i młodzieży nie tylko w sensie 

edukacyjnym, ale też tego ducha sportowego. Analizując każde z sołectw brano pod 

uwagę również takie aspekty, które będą dodatkowo punktowane podczas składania 

projektu do finansowania, a mianowicie takie, które będą kontynuacją zaczętych 

wcześniej przedsięwzięć. Będą punktowane takie projekty, które skumulują swoją 

energię ze strony różnych własności, różnych inwestorów zarówno od strony 

administracji publicznej jak też prywatnych właścicieli nieruchomości. W każdym 

sołectwie jest wiązka projektów, które będą realizowane na rzecz rozwoju.  

W programie nie ma podziału na jakieś kategorie, jest tylko podział taki, który służy 

bardzo prozaicznemu podziałowi rozdzielenia tych projektów, których wartość będzie 

kwalifikowana do współfinansowania w ramach RPO, czyli powyżej minimum  

500 tys. zł netto, a na pozostałe o mniejszej wartości projekty. W programie 

określono bardzo małą skondensowaną liczbę celów, które się wzajemnie 

uzupełniają. Zbierane zidentyfikowane projekty, które miałyby być realizowane przez 

różne podmioty, nie tylko przez administracje publiczna, ale też przez organizacje 

pozarządowe na cele społeczne, przez prywatnych przedsiębiorców na cele 

gospodarcze, one oddolnie definiowane będą służyły przekształcaniu ku lepszemu 

tych obszarów zdegradowanych do rewitalizacji i będą osiągały założone cele.  

Z wszystkich złożonych do tej pory projektów została wybrana grupa o wartości 

powyżej 500 tys. zł. netto kwalifikowanych kosztów. Jedynym projektem 

realizowanym przez władze będzie rewitalizacja założenia parkowo – dworskiego  

w strefie konserwatorskiej, 6 pozostałych realizowanych będzie przez organizacje 

pozarządowe bądź przedsiębiorców. W toku aktualizacji GPR będzie można bądź 

rezygnować z takich projektów, które się okażą nie być gotowe, żeby sięgać po środki 

finansowe w ciągu tych pięciu lat, na to miejsca wprowadzać inne dopełnione od 

strony formalnej zadania. Mniejszej wartości projekty mają być realizowane we 

wszystkich dziewięciu sołectwach służące poprawie efektywności energetycznej, 

służące aktywizacji społeczności lokalnej i społecznemu wykluczeniu osób, 

zapewniające lepszą jakość kształcenia oraz zapewniające wysoką jakość bazy 

sportowo – rekreacyjnej. Określone w programie koszty służą pół na pół projektom 

infrastrukturalnym i projektom pro społecznym, pro gospodarczym, które będą 

realizowane o mniejszej wartości kwotowej. Główne źródła finansowania to: 

Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój oraz 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poza tym są jeszcze inne źródła finansowania 

na realizowanie przedsięwzięć. Za pięć lat obszary obecnie uznane jako kryzysowe 

będą wydobyte na dobry poziom rozwoju. 

W dyskusji radny Rzeszutek zadał pytanie, co się zmieniło w autopoprawce w 

stosunku do programu rewitalizacji otrzymanego wcześniej?  

Pani Elżbieta Wróbel odpowiedziała, że są to kosmetyczne zmiany stylistyczne. 

Innych pytań nie było, Rada Gminy jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/75/2015 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niwiska na lata 2015 – 

2020. Głosowało 15 radnych. 
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Ad pkt 6. Przystępując do omówienia projektu uchwały  w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 

obszarze Gminy Niwiska na 2016 rok pani Wróbel zakomunikowała, iż wszystkie 

wysokości stawek podatkowych na rok 2016 zostały utrzymane na poziomie roku 

2015. Dotyczy podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, 

opłata od posiadania psów. Wiąże się to z pewnymi wyrzeczeniami, w projekcie 

budżetu jaki otrzymali radni mamy deficyt 592 tys. zł. Do uchwały budżetowej na 

pewno deficytu budżetowego nie będzie – zaznaczyła wójt gminy. Gdyby deficyt był, 

nie będziemy mogli powalczyć o środki unijne, nie będziemy mogli też wziąć żadnego 

kredytu. W związku z niepodnoszeniem podatków, dochody realne  utrzymane są  na 

poziomie roku 2015. 

W dyskusji nad projektem uchwały zabrał głos radny Bryk, który przedstawił 

opinię Komisji Rolnictwa w tej kwestii. Jeżeli chodzi o rok 2015 cena żyta do podatku 

rolnego była 43 zł przy ogłoszonej przez prezesa GUS średniej cenie żyta na poziomie 

61,37 zł., a więc Rada Gminy obniżyła tą cenę około 30%. Jeżeli chodzi  

o rok 2016 prezes GUS podał cenę 53,75 zł, propozycja wójta gminy pozostała na tym 

samym poziomie czyli 43 zł. Komisja Rolnictwa proponuje, aby obniżyć tą cenę do  

38 zł za 1q. Sąsiednia gmina Przecław od wielu lat utrzymuje tą cenę na poziomie   

33 zł. Argumenty przemawiające za wnioskiem Komisji Rolnictwa: po pierwsze – 

należałoby dalej tą obniżkę prawie 30% utrzymać z uwagi na wystąpienie klęski suszy. 

Na naszym terenie wystąpiła duża klęska, tylko cwaniacka polityka rządzących 

polegająca na tym, że ogłoszono klęskę dopiero w sytuacji, gdy rolnicy już zebrali 

zboża, po drugie przyjęto te parametry 30% średnich plonów za poprzednie trzy lata. 

Top wszystko spowodowało, że na terenie gminy otrzymało odszkodowania tylko 2 

osoby. Rolnicy to jest taka grupa zawodowa, której należy zrobić gest i pokazać, że się 

o nich dba i należałoby tą cenę proponowaną przez Komisję Rolnictwa uwzględnić. 

Drugi argument – wg tabel ODR cena skupu żyta w październiku w podmiotach 

skupowych wyniosła 40 zł. Gdyby przyjęto cenę 38 zł za 1q do podatku rolnego, 

uszczuplenie podatku rolnego byłoby na poziomie 15 tys. zł. Częściowo można tą 

kwotę zrekompensować. Nieściągalność podatków w 2014 roku wyniosła 16 tys. zł. 

Biorąc pod uwagę te argumenty Komisja Rolnictwa proponuje przyjęcie ceny żyta na 

poziomie 38 zł za 1 dt. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju pan Rzeszutek poinformował, iż Komisja 

przegłosowała kwotę 43 zł za 1 dt. 

Wójt gminy zaznaczyła, że skądś się te dochody muszą wziąć. Jeżeli coś obniżamy 

to trzeba wskazać, gdzie podnieść, bo to ma odzwierciedlenie w budżecie. 

Radny Róg uważa, że sam fakt nie podnoszenia podatków jest dużym gestem i 

wyjściem do społeczeństwa w tym zakresie. Może dobrym rozwiązaniem byłoby 

obniżenie tego podatku, tylko żebyśmy w przyszłym roku nie musieli stanąć przed 

dylematem, ile później  znowu podnieść ten podatek. Radnemu wiadomym jest, że 

młyny skupowały żyto po 52 zł za 1 q. Zdaniem pana Roga nie podnoszenie podatku 

jest optymalnym rozwiązaniem tak dla gminy, jak też dla społeczeństwa. 
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Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. „Za” podjęciem 

uchwały głosowało 11 radnych, „przeciw” – 3, „wstrzymał się od głosowania” – 1 

radny. Większością głosów podjęto Uchwałę Nr XV/76/2015 w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 

na obszarze Gminy Niwiska na 2016 rok. 

 

Ad pkt 7. Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości, która zakłada utrzymanie stawek na poziomie roku 2015 nie 

wnoszono żadnych uwag. „Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, „przeciw” – 

0, „wstrzymał się od glosowania” – 1 radny. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 

XV/77/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

rok 2016. 

 

Ad pkt 8. Przed rozpatrzeniem projektu uchwały pani Elżbieta Wróbel 

odczytała pismo prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wskazujące 

uwagi do projektu uchwały. W autopoprawce uwzględniono powyższe uwagi. 

Rada  Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XV/78/2015 w sprawie zwolnień w 

podatku od nieruchomości na 2016 rok. 

 

Ad pkt 9. Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych również nie zgłoszono żadnych uwag. Radni 

jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr XV/79/2015 w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Niwiska na 2016 

rok. 

Ad pkt 10. Wójt gminy informuje, iż opłata od posiadania psów jest na 

poziomie roku 2015, w uchwale wskazany jest inkasent. Przychody z tytułu tej opłaty 

to kwota 1000 zł. Zdaniem wójta ustawodawca powinien odgórnie wprowadzić 

chipowanie psów  by wiadomym było, czyj jest pies. Zwróciła uwagę na bardzo duży 

problem  związany z podrzucanymi psami. Aby umieścić psa w schronisku potrzeba 

10 500 zł., na co gminę nie stać. Do tego dochodzi comiesięczna opłata. 

Radny Chlebowski zadał pytanie, czy gmina posiada ewidencję o ilości 

posiadanych psów? 

Temat dzisiaj jest nie do opanowania – odpowiedziała pani wójt. Prawie w 

każdym domu jest pies. Był problem w Zapolu i mimo nałożonych mandatów problem 

nadal istnieje. Nie dojdziemy też do tego, ile piesków jest szczepionych, bo nie 

wszyscy szczepią. 

Innych pytań nie było, Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

XV/80/2015 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok.  

 

Ogłoszono 10 min przerwy, po czym obrady wznowiono. Na sali obecnych 14 

radnych, brak pana Adama Chlebowskiego. 
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Ad pkt 11. Stawka opłaty targowej pozostaje na poziomie roku 2015 – 

informuje pani Wróbel, w uchwale są wskazani dwaj inkasenci. 

W dyskusji nad projektem uchwały nikt nie zabierał głosu, jednogłośnie 

podjęto Uchwałę Nr XV/81/2015 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz 

terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Niwiska. 

Głosowało 14 radnych. 

 

Ad pkt 12. Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XV/82/2015 w 

sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji obowiązujących w zakresie 

podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego. Głosowało 14 radnych.  

 

Ad pkt 13. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej na 2015 rok szczegółowo zreferowała wójt gminy Elżbieta Wróbel. 

Radni – nie podejmując dyskusji – jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 

XV/83/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy 

Niwiska na 2015 rok. 

 

Ad pkt 14. Wójt gminy wyjaśniła, iż zaciągnięcie kredytu zwiększa się o 

 379 826,71 zł, żebyśmy mogli zapłacić projekt unijny „przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu”. Pieniądze z programów unijnych wpłyną w I kw. 2016 r. i kredyt zostanie 

spłacony. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/84/2015 w sprawie 

zaciągnięcia kredytu w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetu 

gminy. 

 

Ad pkt 15. Referuje wójt gminy. Wieloletnia prognoza finansowa 

odzwierciedla wszystkie zmiany, jakie były wprowadzane w budżecie zarządzeniami 

wójta (dotacje celowe). Również w 2016 roku ujęto spłatę kredytu w wys.  

379 826,71 zł. 

Radni – nie wnosząc uwag – jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr XV/85/2015 w 

sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niwiska. 

 

Ad pkt 16. Pani wójt przytoczyła przepis prawny zobowiązujący organy gminy 

do uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok. 

Zawiera on zasady, formy współpracy, sposób realizacji. Do końca marca jest 

obowiązek przedstawienia sprawozdania z realizacji programu za rok miniony.  

W budżecie gminy roku 2015 w ramach programu współpracy były wydatki na LKS-y 

na podstawie ustawy o sporcie. Odbywała się też współpraca niefinansowa z OSP, 

natomiast w formie dotacji było prowadzenie świetlicy przy Szkole Podstawowej w 

Przyłęku ze stowarzyszeniem „Puchatek”. 
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W dyskusji nikt nie zabierał głosu, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr XV/86/2015 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Niwiska z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2016 tok. 

 

Ad pkt 17. Pan Robert Róg poinformował o analizie oświadczeń majątkowych 

dokonanej przez Wojewodę, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, 

Przewodniczącego Rady Gminy Niwiska oraz Wójta Gminy. /Powyższe analizy – w 

załączeniu/. 

 

Ad pkt 18. Radny Boroń zadał pytanie dot. zagospodarowania piwnic w 

budynku Szkoły Muzycznej. Wspomniał też o mieszkaniu. 

W odpowiedzi pani wójt poinformowała, iż na dzień dzisiejszy jest tam 

dokumentacja uzgodniona z konserwatorem zabytków, piwnice są do odtworzenia 

ale tak, jak wyglądały za Hupki. Musi być obniżenie o 30 cm posadzki, zaplanowane 

jest grzanie podłogowe. Dyrektor Szkoły Muzycznej pisze wniosek do Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego na instrumenty muzyczne, dyrektor GOK 

natomiast pisze wniosek na nagłośnienie sceny, oświetlenie i studium nagrań. Na 

dzień dzisiejszy mieszkanie jest zajęte przez lokatora. Jeżeli zwolni się mieszkanie na 

szkole, złożymy ofertę na przeniesienie. 

 

Ad pkt 19. Ponieważ w sprawach różnych i wolnych wnioskach nie było 

chętnych do dyskusji, a porządek obrad został wyczerpany, zakończono obrady XV 

sesji VII kadencji Rady Gminy Niwiska. 

 

Protokołowała: 

                 

      

 

 

 


