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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 4 grudnia 2015 r. 

 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 12 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. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Niwiskach za  

2015 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2016 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej 

Gminy Niwiska na 2015 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy w 

2015 roku dla Powiatu Kolbuszowskiego. 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych 
z budżetu Gminy Niwiska dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych 
form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół. 

8.  Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji 
udzielanych  z budżetu Gminy Niwiska dla publicznych przedszkoli, innych 
publicznych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół 
prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Niwiska. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 Ad pkt 1. Obradom przewodniczył pan Robert Róg, który po otwarciu sesji i 
powitaniu zaproszonych gości oraz radnych stwierdził, iż w sesji uczestniczy 12 
radnych, Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych chwał. Do 
porządku obrad uwag nie było. 

 Ad pkt 2. Nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 

 Ad pkt 3. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2015 rok 
przedstawił pan Jerzy Skiba. / Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu/. 
 W dyskusji zabrali głos: 
 Radny Adam Świder – mieszkaniec wsi Leszcze stwierdził, że Leszczce i Zapole są 
na końcu nitki wodociągowej i niejednokrotnie brakowało wody szczególnie w okresie 
suszy. Miał być budowany zbiornik w m – ci Hucisko, czy coś wiadomo w tym 
temacie? 



2 
 

 W odpowiedzi przewodniczący rady poinformował, iż w projekcie budżetu gminy 
na 2016 rok są przewidziane 2 zbiorniki do budowy w przyszłym roku. Zachęcał 
radnych do czytania tych materiałów, które dostają, aby można było podejmować 
dialog, ale w kwestiach dotyczących przyszłorocznego budżetu. 
Pan Jerzy Skiba dodał, że gmina, która jest inwestorem jest na etapie zakupu działki. 
Jeżeli działka będzie własnością gminy, będzie można zlecić projekt oraz uzyskać 
pozwolenie na budowę. Na przyszły sezon letni może uda się inwestycję zrealizować. 
Z chwilą powstania dodatkowej przepompowni temat zostanie rozwiązany na zawsze. 
ZUK będzie mógł zmniejszyć ciśnienie na przepompowni w Niwiskach, żeby ludziom 
nie trzaskały urządzenia i rury, wtedy można regulować ciśnienie z tamtego miejsca 
oddzielnym zestawem pompowym, by woda dotarła do wszystkich odbiorców. Zakład 
myśli też o rozwoju kanalizacji w tamtym kierunku. 
  Radny Adam Chlebowski nawiązując do sprawozdania nie zgadza się ze 
stwierdzeniem kierownika ZUK, że woda nigdy nie jest dotowana. Analizując 
zestawienie daje się zauważyć, że zakład nie ma żadnych kredytów, firma dobrze 
prosperuje. Czy zakup jakiegokolwiek sprzętu z dotacji nie jest zainwestowaniem  
w wodę?, Zdaniem radnego to też jest zainwestowanie w wodę. Pan Chlebowski 
zadał pytanie, czym była zasugerowana podwyżka ścieków? Na poprzedniej sesji rada 
podjęła uchwały, że nie podnosimy w tym roku żadnych stawek.  
 Pan Jerzy Skiba tłumaczył, że  nie mówił w tym sensie, że woda nie jest 
dofinansowana. Nie jest dotowana do 1 m3, natomiast inne dotacje przedmiotowe 
typu zakup sprzętu – takie rzeczy są. ZUK-u nie stać na zakup większych zakupów, bo 
musiałoby to być wliczone w cenę wody. Natomiast zakład kupuje czasem drobne 
urządzenia w ramach wygospodarowanych środków i pozyskanych ze sprzedaży wody 
i odbioru ścieków, 
 Reasumując pan Robert Róg wyjaśnił, iż przez dotowanie czy dofinansowanie 
wody rozumiemy stricte dofinansowanie 1 m3 wody, natomiast wszystkie inne 
kwestie to jest dofinansowanie w infrastrukturę, sprzęt, wyposażenie ZUK. 
 Radny Skiba nie spotkał się z negatywną oceną funkcjonowania ZUK, nie było 
większych przestojów z dostarczeniem wody, nie było uwag, by źle funkcjonowania 
oczyszczalnia. Zadał pytanie, czy zakład realizuje zamówienia na dodatkowe przyłącza 
do wody czy kanalizacji? Jakie dochody osiągnięto ze zleconych prac? Jakie były ubytki 
wody w ciągu 2015 roku? 
 Odpowiedzi udzielił kierownik ZUK. Jeżeli chodzi o wykonanie przyłączy – w chwili 
obecnej zgodnie ze statutem zakład nie może wykonywać przyłączy dla 
indywidualnych odbiorców. Czasami jednak robi takie rzeczy. W tym roku uzyskano 
dochody w kwocie 40 tys. zł. Ubytki wody w 2015 r. po odliczeniu wody do rzeczy 
technologicznych wynoszą ok. 14%. 
 Radny Skiba zadał dodatkowe pytanie – czy nie dałoby się umieścić w statucie 
zapisu odnośnie wykonywania dodatkowych usług? Czy wszystkie budynki są 
podłączone do kanalizacji? 
 Jeżeli ktoś ma łazienkę i jakieś urządzenia kanalizacyjne w domu, to jest 
podłączony – odpowiedział kierownik Jerzy Skiba. Gmina prowadziła przegląd 
mieszkańców, którzy nie byli przyłączeni i byli tacy, którzy na etapie budowy 
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kanalizacji nie byli zdecydowani. „ Myślę, że przez te ostatnie lata domy prywatne są 
przyłączone” - powiedział kierownik. Mogą się trafić jeszcze stare domy bez urządzeń 
kanalizacyjnych wewnątrz budynku, wówczas trudno do nich przyłączać kanalizacje. 
 Radny Boroń zapytał, czy podwyżka jest związana z zatrudnieniem jeszcze 
dodatkowej osoby w zakładzie? Konserwatorzy sygnalizują, że mają dużo nadgodzin, 
za które nie mają płacone. 
 Radny Chlebowski zadał pytanie, czy stacja w Przyłęku ma monitoring? W tym 
roku wydarzyła się duża awaria, woda dopłynęła do Toporowa – zgłaszali ludzie. 
 Kierownik ZUK Jerzy Skiba  tłumaczył, że urządzenia nawet najlepsze 
elektroniczne też się psują. Zdarzyła się faktycznie taka sytuacja, że coś nie zadziałało, 
nie wyłączył się zawór odcinający studnię głębinową, która pompuje wodę do 
zbiornika, nastąpił tzw. przelew. Trwał on jakiś czas dopóki ktoś nie zauważył. Wtedy 
nie zadziałał też monitoring. Na pewno monitoring jest ważnym elementem 
funkcjonowania urządzeń, ale on też nie zabezpieczy tego, że nie będzie awarii. 

 Ad pkt 4. Kierownik przedłożył do zatwierdzenia taryfy na rok 2016 za 
dostarczaną wodę i odbiór ścieków. Jeżeli chodzi o cenę wody -  utrzymujemy ją 
jeszcze przez następny rok na poziomie z roku ubiegłego, tj. 2,35 zł netto  plus 
podatek VAT, czyli brutto będzie 2,54 zł za m3. Natomiast ściekli – cena która wynika z 
kalkulacji przedstawia się na poziomie 4,20 zł netto plus podatek VAT 8%, czyli cena 
brutto wyniesie 4,54 zł za m3. Jest to cena wyjściowa, natomiast dla gospodarstw 
domowych planowana jest dotacja na poziomie roku ubiegłego, czyli 53 tys. zł. 
Pozwoli to na obniżenie ceny dla gospodarstw domowych do poziomu 3,72 zł netto, 
czyli brutto 4,02 zł. Podwyżka ceny ścieków jest niezbędna, na kanalizacji koszty są  
znacznie większe bo więcej do utrzymania jest urządzeń. Do utrzymania jest 
oczyszczalnia ścieków, 24 przepompownie sieciowe, 2 przepompownie są na 
oczyszczalni ścieków, poza tym cała sieć kanalizacyjna, która wymaga od czasu do 
czasu wymiany studzienek, przeczyszczenia, wszystkie urządzenia są napędzane 
silnikami elektrycznymi (zużycie prądu jest duże na wszystkich obiektach). Dozór musi 
być prowadzony, by te urządzenia funkcjonowały. Dochodzą remonty, starzeją się 
pompy. Na koszty składają się różne opłaty na rzecz środowiska, telefony, 
monitoringi. Zdaniem kierownika ZUK podwyżka 20 gr jest bardzo niewielka i ona 
nawet nie zapewni całkowitego zatrudnienia jednego człowieka. W ciągu roku można 
na tym zyskać około 24 tys. zł,. jest to pewien zastrzyk, który pozwoli na bezpieczne 
funkcjonowanie zakładu, podwyżki dla załogi czy pokrycie godzin dodatkowej pracy. 
Pracownicy muszą pracować w niedziele i święta oraz wolne soboty. Zakłada się, że 
od gospodarstw domowych oczyszczalnia odbierze 111 tys.m3 ścieków, od 
pozostałych odbiorców – 5,5 tys. m3. W stosunku do roku ubiegłego jest to wzrost  
o 3,5 tys. m3 przyjętych ścieków. Koszty remontów pomp są istotnym czynnikiem, 
pompy się starzeją i będą wymagać co raz większych nakładów. Pan Jerzy Skiba 
uważa, że podwyżka ta nie będzie specjalnie odczuwalna dla naszych mieszkańców. 
 W dyskusji zabrali glos: 
 Radny Adam Chlebowski przyznaje, że koszty utrzymania oczyszczalni są potężne, 
ale nie zapominajmy o tym, że rada wyasygnowała dużą kwotę na fotowoltaikę. 
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Zdaniem dyskutanta kierownik zaoszczędzi na tym 90 tys. zł. Wyraził nadzieję, że za 
rok cena wody ulegnie obniżeniu, a do ścieków nie będzie dotacji. 
Sprawa druga – na pewno musimy iść w stronę wodociągów i kanalizacji części 
południowej gminy (Hucisko, Leszczce, Zapole). Czy oczyszczalnia będzie w stanie 
przyjąć ścieki z tych miejscowości? 
 Odpowiedzi udzielił pan Jerzy Skiba. Fotowoltaika zamontowana jest tylko na 
oczyszczalni i tylko tam będzie pracowała. Możemy mieć w przyszłym roku 
oszczędność ok. 80 tys. zł. 
Jeżeli chodzi o przepustowość oczyszczalni – ścieki będą przyjęte z Huciska, Zapola 
i Leszcz. 
  Radny Piotr Skiba uważa, że winna być zróżnicowana cena wody dla pozostałych 
odbiorców. Ponadto zdaniem radnego kierownik ZUK nie wykazał prawdziwej ceny, 
ponieważ nie doliczył amortyzacji. Zgodnie z przepisami amortyzacja winna być 
doliczana, by móc kiedyś korzystać z tych środków na remont, na różne sprawy. 
Dojdzie kiedyś do tego, że tych środków będzie brakować. Radny stwierdził, że 
pracowników jest za mało. Są oni w gotowości na każdy sygnał. Ze względów 
bezpieczeństwa podczas awarii powinno być dwóch pracowników. Kierownik musi 
pomyśleć, jak zrobić, by tego człowieka dodatkowego przyjąć. Należy szukać 
oszczędności na wodzie, by straty zmniejszyć do 10%. Należy doprowadzić do 
podłączenia tych, którzy są jeszcze nie podłączeni. 
 Księgowy ZUK pan Józef Prymon wyjaśnił, iż amortyzacja jest brana pod uwagę od 
własnych środków, które zakład musi zainwestować. Ale jeżeli ZXUK nie ma planu 
rozwoju, to nie wolno wrzucić amortyzacji, która jest na wysokości 1 mln zł. Można 
sobie wyobrazić, ile by ta cena wzrosła. Księgowy uważa, że liczone jest bardzo 
dobrze bo wiadomo, jakie są konkretnie koszty. 
 Zdaniem radnego Roberta Roga generalnie całość spraw związanych ze stawkami 
wymaga zupełnie innego i kompleksowego podejścia. W kwestii amortyzacji ZUK 
wcześniej czy później będzie musiał się pochylić, bo jest ustawa o rachunkowości i w 
każdej chwili może być z tego tytułu kłopot. Kwestia jest wyjścia od tego, co jest 
majątkiem ZUK, co jest środkiem trwałym, jak go należy amortyzować itd. Niemniej 
jednak amortyzacja sama w sobie jest kosztem, ale również amortyzacja stanowi 
możliwość odliczania w rozliczaniu się z fiskusem. Trzeba się przyjrzeć temu 
dokładnie. Całość funkcjonowania zakładu wiąże się z kosztami, dopóki Rada Gminy 
nie będzie miała odwagi podjąć decyzji w tym kierunku, żeby to kompleksowo i 
przyszłościowo rozwiązać i co roku tego tematu nie drążyć, to rozwiązania dobrego 
nie będzie nigdy. Wiadomym jest, że każdy liczy się z każdą podwyżką, nikt specjalnie 
tych podwyżek nie chce, wszyscy jesteśmy wobec tego niechętni, w związku z tym 
sprawa tak wygląda. Natomiast nie możemy oczekiwać nie wiadomo czego od ZUK, 
nie chcąc nic zrobić w zamian. 
 Wobec wyczerpania listy dyskutantów, po odczytaniu projektu uchwały poddano 
ja pod głosowanie.  Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/87/2015 w 
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków. 
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 Ad pkt 5. Projekt uchwały zreferowała wójt gminy Elżbieta Wróbel. W dyskusji 
radni nie zabierali głosu. „Za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych na 12 
obecnych na sesji. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/88/2015 w 
sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Niwiska na 2015 rok. 

 
 Ad pkt 6. Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu gminy w 2015 roku dla Powiatu Kolbuszowskiego nie zgłoszono żadnych 
uwag. Radni jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr XVI/89/2015 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej z budżetu gminy w 2015 roku dla Powiatu Kolbuszowskiego. 

 
  Ad pkt 7, 8.  Pani Jolanta Marut uzasadniła potrzebę podjęcia uchwał. Wynika 
ona z przepisów przejściowych ustawy o systemie oświaty. Zmiana ustawy 
wprowadziła tzw. reformę przedszkolną. Wynika z niej potrzeba zabezpieczenia 
opieki dla dzieci w wieku 3,4 5 lat oraz 6 latków, dla których miał być zmieniony 
obowiązek szkolny. Na dzień dzisiejszy wszystkie zerówki od 1 września 2016 roku 
stają się publicznymi przedszkolami. Jeżeli w tych przedszkolach gmina nie zapewni 
opieki dla wszystkich dzieci z terenu gminy, może ten obowiązek powierzyć 
organizacjom pozarządowym poprzez ogłoszenie konkursu i udzielenie dotacji na 
prowadzenie takiego zadania albo wsparcie finansowe. Na dzień dzisiejszy opieka nad 
dziećmi jest realizowana przez zerówki, niepubliczne przedszkole w Hucinie oraz 
wszystkie punkty przedszkolne, którym również udzielona jest dotacja. Natomiast z 
przepisów przejściowych wynika obowiązek podjęcia nowych uchwał do końca tego 
roku, by od stycznia przyszłego roku mogły być ogłoszone konkursy na nowych 
zasadach. Na dzień dzisiejszy wszystkie punkty przedszkolne otrzymują dotacje w 
wysokości 40% przeciętnych wydatków utrzymania dziecka w przedszkolu 
pomniejszonych o opłaty, które gmina sąsiednia pobiera (Gmina Kolbuszowa) i opłaty 
za wyżywienie. W przypadku niepublicznego przedszkola – 75 % wydatków bieżących. 
Po 1 stycznia również będzie taka wysokość. Wysokość podwyższona może być 
udzielona tylko i wyłącznie w drodze konkursu, w pierwszej kolejności 
rzeprowadzonego dla przedszkoli. Jeżeli w wyniku tego konkursu liczba miejsc 
brakująca w publicznych jednostkach zostanie zabezpieczona przez niepubliczne 
przedszkole, to nie ma możliwości ogłoszenia konkursu dla punktów przedszkolnych. 
Natomiast jeżeli się okaże, że ta liczba miejsc w wyniku tego konkursu powierzona 
przedszkolu niepublicznemu jest w dalszym ciągu nie zabezpieczona, wtedy ogłasza 
się konkurs dla punktów niepublicznych. Podwyższona dotacja dla punktów i 
przedszkoli niepublicznych może być udzielona tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli one 
pracują na warunkach przedszkoli czy punktów przedszkolnych niepublicznych 
funkcjonujących w gminie. U nas takich na dzień dzisiejszy nie ma. Dotacje dla 
przedszkoli są udzielane na podstawie comiesięcznej informacji składanej przez daną 
jednostkę, po weryfikacji liczby dzieci na podstawie średnich wydatków przedszkoli w 
Kolbuszowej. 
Radni nie zabierali głosu w dyskusji, Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 
XVI/90/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu 
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kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu 
Gminy Niwiska dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form 
wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół. Głosowało 12 radnych. 

 Nad kolejną uchwałą również nie podejmowano dyskusji, jednogłośnie podjęto 
Uchwałę Nr XVI/91/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji 
udzielanych  z budżetu Gminy Niwiska dla publicznych przedszkoli, innych 
publicznych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół 
prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Niwiska. 
 

 Ad pkt 9. Radny Chlebowski zastanawiał się nad faktem, że takie potężne 
sołectwo jak wieś Niwiska zapomniało o swoim jubileuszu. Skierował w tej sprawie 
pytanie do sołtysa wsi Niwiska oraz Rady Sołeckiej. 
 Sołtys Andrzej Krupa odpowiedział, że taki rok się akurat trafił, że przeleżał w 
szpitalu i nie miał szans, żeby coś zorganizować. 
  Radny Adam Świder ma pytanie związane ze szkołą muzyczną. Zakupiliśmy m.in. 
takie instrumenty jak fagot, jest on bardzo ciężki w użyciu i jak stwierdził jeden z 
fachowców – nie dla uczniów. Na tym instrumencie powinna grać osoba dorosła. 
Natomiast nauczyciel powinien być po wyższych studiach muzycznych. 
 Odpowiedzi udzieliła pani Wróbel. Przy przyjęciu uczniów do szkoły muzycznej i 
doborze instrumentów bierze się predyspozycje ucznia. Fagot też jest instrumentem 
potrzebnym. U nas jest wachlarz instrumentów taki, żeby w przyszłości powstała 
orkiestra. Natomiast jeśli chodzi o nauczycieli – wszyscy uczą po akademii muzycznej. 

 Ad pkt 10. Nikt nie zabierał głosu. 

 Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, na tym zakończono XVI sesję VII 
kadencji Rady Gminy Niwiska.  

 

 Protokołowała: 
 

 


