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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 30 grudnia 2015 roku. 

 

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 Gminy. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały  budżetowej 

Gminy Niwiska na 2015 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie 

Gminy Niwiska nie wygasających z upływem roku budżetowego 2015 i 
określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia dziennego Domu „Senior – WIGOR” w 
Niwiskach. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Niwiska na 
2016r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2016 r. 

10. Przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Niwiska.  
11. Podsumowanie roku budżetowego 2015. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Niwiska. 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
Ok. godz. 1130 – część uroczysta. 
 

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 

Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 

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

Ad pkt 3. Pan przewodniczący rady poinformował o otwarciu Domu „Senior – 

WIGOR” na obiekcie byłej szkoły w Niwiskach. Obiekt przygotowany jest bardzo 

profesjonalnie. Podziękowania dla pana Zbigniewa Ofiary za oddanie tego obiektu w 
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użyczenie. Jest spore zainteresowanie wśród starszych ludzi, którzy będą mogli  z 

niego korzystać 

Ad pkt 4. Wójt Gminy Elżbieta Wróbel złożyła informację o realizacji zadań w okresie 

międzysesyjnym od 17 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. 

„1/  W  tym okresie zostało wydane 12 zarządzeń wójta gminy:  6 w sprawie zmian w 
budżecie, 1 w spr. WPF, 1 w spr. użyczenia remizy dla OSP Trześń, 1 w spr. kontroli w 
punktach przedszkolnych, 1 w spr. powołania zespołu powypadkowego, 1 w spr. dnia 
wolnego za Szczepana. 1 w spr. inwentaryzacji kasy, 

2/ została zawarta umowa z Eko - Karpatia Rzeszów na opracowanie Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niwiska, tym samym informuję, iż dokument  
strategiczny który będzie potrzebny do starania się o środki unijne. Będziemy ogłaszać 
nabór wstępny pod urządzenia fotowoltaiczne na prywatnych posesjach tzw. „projekt 
parasolowy” min. 100 posesji, przewidujemy ,że instalacja będzie tańsza co nieco od 
montowanej w 2015r. ( Vat będzie kwalifikowalny – 8%). W tym temacie odbędzie się 
spotkanie około połowy stycznia w Urzędzie Gminy Niwiska. O terminie będziemy 
ogłaszać poprzez Parafie, tablice ogłoszeń i stronę Gminy Niwiska. 

3/ 25 listopada odbyła się narada sołtysów, główna tematyka dostawa jabłek dla 
mieszkańców gminy, zimowy turniej sołecki w dniu 7 lutego 2016r. 

4/ 10 grudnia spotkanie z rodzicami przedszkolaków w Niwiskach i Przyłęku, 11 
grudnia – w GOKiB ( rodzice plus Zarząd Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich 
Gminy 
 Niwiska ) – tematyka główna złożenie wniosku na konkurs  - PUM w osi priorytetowej 
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie , działanie 9.1 Rozwój edukacji 
przedszkolnej. Projekt „Edukacja przedszkolna w gminie Niwiska” dotyczy 
uruchomienia punktów przedszkolnych w Przyłęku i Niwiskach w roku 2017. Gmina 
byłaby partnerem do projektu poprzez udostępnienie pomieszczeń z mediami. 
Informacja o ocenie projektu ok. października 2016r. 

5/ 20 grudnia br. otwarty został Dzienny Dom Senior-WIGOR w Niwiskach.  
Gmina Niwiska zaadaptowała parter budynku dawnej SP w Niwiskach na potrzeby 
osób starszych zgodnie z wymogami w tym zakresie, zakupiono niezbędne 
wyposażenie. Dzienny Dom „Senior-WIGOR” pozbawiony jest barier funkcjonalnych.  
 
Przeprowadzono remont pod następujące sale:  

 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję 
sali spotkań, jadalni, podłogi wykonane z materiałów antypoślizgowych; 

 pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęt kuchenny, urządzenia i 
naczynia do przygotowania i spożycia posiłku przygotowanego przez 
seniorów; 

 pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, 
komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele,  
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 pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub 
kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i 
sprawności seniorów (bieżnia, stacjonarny rower, urządzenia do laseroterapii, 
materace, leżanka, rotory, drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych),  

 pomieszczenie do odpoczynku,  

 szatnię dla seniorów i personelu,  

 łazienkę wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), zapewniającą 
odpowiednią przestrzeń manewrową oraz wyposażoną w uchwyty przy 
toalecie, odpowiednio przystosowaną umywalkę i prysznic z krzesełkiem, 
uchwyty pod prysznicem,  

 wydzielone miejsce na pralkę i miejsce do prasowania,  
 toaletę dla niepełnosprawnych. 

 
Wartość inwestycji: 232500,00zł  
Gmina Niwiska pozyskała 186 000,00 zł dofinansowania. 
Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. 
W dziennym domu Senior-WIGOR mieszkańcy będą mogli spędzić co najmniej 8 
godzin dziennie od poniedziałku do piątku. 

 6/ W dniu 21 grudnia odbył się konwent starosty, burmistrza i wójtów powiatu 
kolbuszowskiego. Główna tematyka rozbudowa Szkoły Specjalnej w Kolbuszowej 
Dolnej. Na dzień dzisiejszy do tej placówki uczęszcza 2 uczniów z terenu gminy 
 Niwiska ; 1 GP, 1 przysposobienie do zawodu. Na terenie Korczowisk Stowarzyszenie 
Dobry Dom z Nowej Sarzyny w budynku przekazanym przez Starostę Kolbuszowskiego 
otwiera Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. ( z terenu Gminy Raniżów – 12 uczniów, 
Dzikowca – 10, Cmolasu – 11, Majdanu Królewskiego – 2). Kolbuszowa ma 
dokumentację o wartości kosztorysowej 9,5 mln zł,. Małe możliwości w ramach 
środków unijnych, tylko max 1 mln zł,.  

7/ Gmina Niwiska przygotowuje wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach 

osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działania 6.4 Infrastruktura 

edukacyjna; Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne. Nazwa Projektu: Rozbudowa i 

przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z 

zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni. 

8/ W dniu 29.12.2015 r. złożono do Wojewody ofertę konkursową "Maluch - edycja 

2016" – opieka żłobkowa   (moduł 2 – dla podmiotów niegminnych przez 

Stowarzyszenie Puchatek z Przyłęka) w partnerstwie z Gminą Niwiska – użyczenie 

budynku z mediami.  

9/ W dniu 28 grudnia odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr ewid. 

312/2 położonej w Siedlance o pow. 0,1451 ha . Startowało 3 uczestników przetargu. 
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Cena wywoławcza 18 020,00 zł, sprzedano za kwotę – 40 tys. zł, dzisiaj rano został 

zawarty akt notarialny. Na drugą działkę nikt nie wpłacił wadium. 

10/ W drugim zapytaniu ofertowym na odśnieżanie dróg gminnych i placów w 

sezonie 2015/2016 wzięło udział 3 oferentów.  

 
Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Cena oferty ( zł za 1 godzinę odśnieżania i piaskowania) 

Zadanie Nr 1 

Odśnieżanie 

Zadanie Nr 2 

Odśnieżanie 

. 

Zadanie Nr 3 

Odśnieżanie 

 

Zadanie Nr 4 

Piaskowanie 

 

Zadanie Nr 5 

Piaskowanie 

 

Firma Usługowo- 

Handlowa ROLMASZ 

Sp. z o. o. Spółka 

Komandytowa, 39- 

122 Kamionka 323 

Tel. 17 2216181 

   

Netto – 175,93, 00 zł  

Odśn. drogi 

Brutto– 190, 00  zł     

Odśn. drogi 

Netto –    92, 59 zł      

Odśn. placu 

Brutto– 100, 00  zł      

Odśn. placu 

  

Zakład Usług 

Komunalnych, 36- 

147 Niwiska 112 

 

Netto – 86, 80 

zł  Odśn. drogi 

Brutto– 92, 88  

zł  Odśn. drogi 

Netto – 96, 00 

zł  Odśn. placu 

Brutto– 103, 

68  zł  Odśn. 

placu 

  

  

Netto – 86, 

00 zł   

Brutto– 92, 

88  zł   

 

 

Spółdzielnia Kółek 

Rolniczych 

36- 147 Niwiska 523 

    Netto – 85, 00 zł   

Brutto– 91, 80 zł   

 

Na zadaniu II brak oferty.  
 Radny Adam Chlebowski prosi o dodatkowe informacje w zakresie 
dofinansowania do nowego projektu dot. fotowoltaiki. Wszyscy wiemy, że obecnie 
można bez dofinansowania założyć sobie  4 tys. zł  za 1 kW. 

  W tym temacie będzie spotkanie informacyjne w połowie stycznia – 
odpowiedziała pani wójt. W tej chwili nie wiemy, czy przystąpimy do tego projektu, 
czy będzie 100 osób zainteresowanych. 

Ad pkt 5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej 
Gminy Niwiska na 2015 rok odczytała wójt gminy Elżbieta Wróbel, jednocześnie 
szczegółowo omówiła zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach, 
rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. 

 Radni nie podejmowali dyskusji w temacie proponowanych zmian w budżecie, 
„za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła 
uchwałę Nr XVII/92/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej 
Gminy Niwiska na 2015 rok. 
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Ad pkt 6. Uchwałę wraz z załącznikiem omówiła pani Elżbieta Wróbel. Wymieniła 
wydatki zamieszczone w budżecie gminy nie wygasające z upływem roku 
budżetowego 2015 wraz z określeniem ostatecznego terminu dokonania tych 
wydatków oraz terminem realizacji. 
Są to następujące zadania: 

1) Deloitte – centralizacja rozliczeń VAT w Gminie. 
2) Opracowanie tekstu do książki o miejscowości Kosowy. 
3) Realizacja programu „YOUNGSTER PLUS” w Gimnazjum Publicznym w 

Niwiskach. 
4)  Adaptacja pomieszczeń piwnic na sale lekcyjne w budynku szkoły muzycznej w 

Niwiskach. 
5) Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Hucisko. 
6) Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Zapole. 
7) Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Niwiska. 

Ogólna kwota wydatków niewygasających  - 266 265,00 zł. 
 
W dyskusji radni nie zabierali głosu.  Rada Gminy jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XVII/93/2015 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w 
budżecie Gminy Niwiska nie wygasających z upływem roku budżetowego 2015 i 
określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków. (Głosowało 15 
radnych). 
 
Ad pkt 7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia dziennego Domu „Senior WIGOR” w 
Niwiskach zreferowała kierownik GOPS Barbara Czachor. Będzie on jednostką 
budżetową Gminy Niwiska, którego terenem działania będzie Gmina Niwiska. Statut 
określa zakres i przedmiot działania Dziennego Domu „Senior Wigor”. Będzie on 
przyjmował pensjonariuszy w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo  i będących 
mieszkańcami Gminy Niwiska. Celem jest zapewnienie wsparcia uczestnikom oraz 
kompensowanie skutków samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności, a 
także programowanie modelu godnego życia w wieku senioralnym. Działalnością  
będzie kierował kierownik zatrudniony przez wójta gminy, który będzie działał na 
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta gminy, oraz będzie odpowiadał 
za pełną realizację zadań. Wstępnie kierownik zatrudni jedną osobę w Domu „Senior 
– WIGOR”. Jeżeli działalność się rozwinie, być może wzrośnie liczba osób 
zatrudnionych. Zakres działania i strukturę organizacyjną Dziennego Domu określa 
regulamin organizacyjny, który na wniosek kierownika zatwierdza wójt gminy. 
Zostanie podjęta odrębna uchwała o zasadach odpłatności za świadczone usługi 
Dziennego Domu „Senior – WIGOR”. 
 Radny Adam Chlebowski zadał pytanie, czy Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej robił sondaż czy rozeznanie wśród mieszkańców co do ilości uczestników? 
Radny uważa, że im będzie więcej miejsc, tym odpłatność będzie niższa. Ale może być 
tak, że będzie tylko 5 uczestników. 
 Do wypowiedzi radnego ustosunkowała się pani wójt. Senior Wigor jest 
oddzielną jednostką organizacyjną, która będzie wpisana w Statut Gminy Niwiska. Na 
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dzień dzisiejszy budynek został zmodernizowany, doposażony i został otwarty. Nabór 
uczestników będzie poprzez ogłoszenia, natomiast poprzez konkurs wyłoniony 
zostanie kierownik tej placówki. Gmina może wnioskować do rządowego programu 
„Senior WIGOR” o dotacje na pensjonariusza. Braliśmy pod uwagę minimum 15 
pensjonariuszy. Przy tej liczbie 200 zł na osobę daje wojewoda, w budżecie została 
skalkulowana kwota 300 zł, natomiast odpłatność ponoszona przez pensjonariusza – 
100 zł. Jakie będzie zainteresowanie dowiemy się po naborze. Wiemy, że będą też 
utrudnienia, bo nie wszyscy dysponują pojazdami. Dlatego będziemy myśleć, jak 
rozwiązać dowóz. 
 Kolejne pytanie radnego Chlebowskiego dotyczyło spraw konkursowych na 
kierownika tego ośrodka. Czy radny może kandydować na kierownika? 
 Może jeżeli spełni wymogi – odpowiedziała pani Wróbel. Minimum 3 lata 
doświadczeń w pomocy społecznej, wykształcenie z zakresu pomocy społecznej. 
 Zdaniem radnego Roga jest to fajny pomysł i Dom „Senior WIGOR” zacznie 
funkcjonować. Jest to przestronne przyjemne miejsce, niemniej jednak trzeba się 
spodziewać, że będą uczestniczyć nasi mieszkańcy z różnymi dolegliwościami 
chorobowymi, więc przy dużej ilości osób też by było niezbyt dobrze. 
 Innych pytań nie było, po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do 
głosowania. Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/94/2015 w sprawie 
utworzenia Dziennego Domu Senior – WIGOR w Niwiskach. (Głosowało 15 radnych). 
 
Ad pkt 8. Do przedłożonego w materiałach sesyjnych projektu planu pracy Rady 
Gminy Niwiska na 2016 rok radni nie wnosili żadnych uwag. Wobec powyższego radni 
jednogłośnie podjęli Uchwałę nr XVII/95/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Rady Gminy Niwiska na 2016 rok. (Głosowało 15 radnych). 
 
Ad pkt 9. Również do projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok nie było 
uwag ze strony radnych. Uchwała nr XVII/96/2015 w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok została podjęta jednogłośnie. (Głosowało 15 
radnych). 
 
Ad pkt 10. Komisje Rady Gminy: Rolnictwa; Rozwoju Społeczno – Gospodarczego; 
Prawa, oraz Oświaty przedłożyły plany pracy na 2016 rok zawierające tematykę  oraz 
terminy realizacji. 
 Radny Chlebowski zwrócił uwagę, że plan pracy Komisji Prawa i Porządku 
Publicznego, której jest członkiem, nie był konsultowany na posiedzeniu komisji. 
Dlatego radny może go zaakceptować, ale się wstrzyma. 
 Przewodniczący rady wyjaśnił, iż plany pracy tych Komisji są tylko przedkładane 
i nie będziemy nad nimi głosować ani podejmować uchwały. Jeżeli coś zostało 
niedomówione, czy radni mają jakieś propozycje, to można je złożyć dzisiaj lub na 
ręce przewodniczącego danej komisji, przewodniczący dostosuje ten plan pracy do 
ewentualnych potrzeb. To są rzeczy ruchliwe i będą zmieniane na etapie roku przez 
przewodniczących poszczególnych komisji. 
 Radny Rzeszutek zwrócił uwagę na kilka literówek, które zostały poprawione. 
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 Plany pracy Komisji pozostały w przedłożonej wersji. Na etapie roku 2016 
mogą ulec zmianom – zakomunikował przewodniczący rady. 
 

Ad pkt 11. Wójt gminy pani Wróbel dokonała podsumowania roku budżetowego 

2015.  

„Pora na podsumowanie działań zrealizowanych w naszej gminie.  Miniony, 2015 rok, 

gmina Niwiska zapisze, jako dobry czas, za sprawą zrealizowania wielu inwestycji, 

zarówno drogowych jak i wielu innych, których celem jest znaczna poprawa komfortu 

życia mieszkańców. Jedną z najważniejszych inwestycji jest przebudowa drogi 

powiatowej prowadzącej do autostrady A-4 na odcinku Kosowy -  Niwiska – Kamionka 

wartość inwestycji 3,6 mln zł. Gmina Niwiska udzieliła pomocy finansowej Powiatowi 

Kolbuszowskiemu w kwocie 2,2 mln zł. W ramach tych środków (oprócz przebudowy 

w/w drogi powiatowej  budowy dwóch odcinków chodników w Kosowach od szkoły 

do remizy, Niwiska od Urzędu Gminy do drogi gminnej k/ gimnazjum)  wybudowano 

nowe odcinki chodników wzdłuż dróg powiatowych: Niwiska – Trześń 500 mb.  

Przyłęk w kierunku „Marmurów” – 650 mb, Niwiska centrum od Jubilatki do placu 

targowego- 220 mb. 

Gmina inwestowała również w drogi gminne, czego przykładem jest modernizacja 

dróg, a efektem nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach; Przyłęk „Resztówka” – 450 

mb, Kosowy ul. Cicha, i łącznik drogi powiatowej z gminną  w centrum Kosów, Niwiska 

w kierunku Blizny – 300 mb, Przyłęk Kosowy Ługnica -500mb,  Hucisko – Pustki – 

650mb, Trześń k/ kortu tenisowego - 400 mb. Wyremontowano dwa odcinki dróg 

śródpolnych : w Przyłęku oraz ul. Akacjowa w Hucinie i Kosowach. Estetyki nabrało 

centrum wsi Hucina poprzez budowę odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej 

łączącego szkołę ze sklepem i  budowę ogrodzenia wokół remizy. 

W celu poprawy bezpieczeństwa wokół szkół: w Siedlance wybudowano miejsca 

parkingowe naprzeciw szkoły, w Trześni modernizując rów wykonano parking oraz 

dwa progi zwalniające przy szkole podstawowej . Zostali doposażeni strażacy 

ochotnicy w sprzęt p.poż. i ubrania specjalistyczne. A przy wsparciu z budżetu gminy 

przeprowadzono termomodernizację Domu Strażaka w Siedlance. 

Gmina inwestowała w oświatę poprzez modernizację części szkoły podstawowej w 

Kosowach ( sanitariaty i remont klas  oraz pokoju nauczycielskiego), modernizację 

korytarza w szkole podstawowej  w Hucinie, rozbudowę zaplecza stołówkowego przy 

szkole podstawowej w Niwiskach, opracowanie dokumentacji na dobudowę  mini sali 

gimnastycznej przy SP w Trześni i dokumentacji na  budowę sali gimnastycznej 

pełnowymiarowej w Przyłęku.  

Przy dofinansowaniu PFRON Gmina zakupiła samochód do przewozu uczniów do 

szkół.  
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W ramach projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców 

Gminy Niwiska” wyposażono wszystkie placówki oświatowe w zestawy 

komputerowe. Działania w tym kierunku miały na celu, by uczniowie mogli pracować 

na komputerach, które odpowiadają obecnym standardom i aby liczba zestawów 

komputerowych była wystarczająca w szkołach i GOKiB.  

 Inwestowaliśmy w obiekty zabytkowe. Duża inwestycja roku 2015  w ramach 

środków własnych budżetu gminy to przebudowa  z nadbudową zabytkowej oficyny 

dworskiej pod potrzeby Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach oraz kolejny etap remontu 

w dworku Hupki (odtworzone  zostały kolejne polichromie w bibliotece, 

odrestaurowano schody, odtworzono parkiety w dwóch pomieszczeniach).   

Została ukończona inwestycja budowa budynku socjalno – szatniowego przy boisku 

sportowym w Kosowach  z zagospodarowaniem terenu wokół szatni, między innymi 

wykonano trybuny dla kibiców.  

Gmina Niwiska inwestowała w słoneczną energię elektryczną (fotowoltaikę - PV), 

uważaną za jedno z najbardziej obiecujących i przyjaznych środowisku źródeł energii, 

wyjątkową pośród nowych źródeł ze względu na wiele korzyści energetycznych i 

pozaenergetycznych poprzez zakup i montaż mikroinstalacji prosumenckiej w postaci 

paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Niwiska w budynkach prywatnych ( na 23 

obiektach)  i budynkach użyteczności publicznej ( oczyszczalnia ścieków i  obiektach 

szkolnych  w Niwiskach).  

Dla pokolenia seniorów został wyremontowany i wyposażony parter  budynek starej 

szkoły pod potrzeby funkcjonowania Dziennego Domu Senior – Wigor w Niwiskach.  

Opracowano dokumenty strategiczne; Gminny Program Rewitalizacji,  a w 

opracowaniu jest obecnie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niwiska. 

 W ramach działań promocyjnych została wydana książka o miejscowości Hucina pt. 

”W Hucinie zawsze Pogoda”, zlecono opracowanie tekstu do książki o kolejnej 

miejscowości  - Kosowach. 

W dziedzinie ochrony środowiska w opracowaniu są dwie dokumentacje na budowę 

kanalizacji w Hucisku i Zapolu. 

Powyższe dane są bezdyskusyjnym przykładem tego, że Gmina Niwiska stale się 

rozwija i ma na celu dobro wszystkich mieszkańców. My z satysfakcją patrzymy na to 

co zostało wykonane i  już dziś przygotowujemy się do inwestycji jakie będą 

wykonywane w roku 2016 i kolejnych latach.” 

 Przewodniczący rady pan Robert Róg dodał, iż w ubiegłym roku sporo udało się 

zrobić, co jest widoczne w terenie. Pocieszające jest to, że udało się nam godziwie 
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przepracować ten rok, nie utrudniając życia sobie wspólnie i nikomu nawzajem . 

Efekty są dość mocno widoczne w terenie. Pan Róg ocenił ten rok jako bardzo dobry. 

Ad pkt 12. Prowadzący obrad otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Niwiska, który wszyscy radni otrzymali w 

materiałach sesyjnych. 

 Radny Chlebowski podkreślił, że mijający rok w Gminie Niwiska był taki, jakiego 

dawno nie było, dlatego radny popiera projekt uchwały bo uważa, że za dobrą pracę 

należy dobrze wynagradzać. Jednakże radny, a zarówno sołtys wsi Hucina uważa, że 

sołtysi też winni być odpowiednio uhonorowani i chcieliby dostać 7% podwyżki, bo od 

trzech lat nie mieli żadnej podwyżki. Sołtysi to przedstawiciele naszej społeczności 

mający najszybszy kontakt z wójtem gminy. 

 Radny Robert Róg zapewnił, że będziemy rozmawiać na ten temat na 

komisjach w przyszłym roku przed uchwaleniem budżetu. 

 Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. „Za” podjęciem uchwały 

głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosowania” 1 radny. Rada 

Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/97/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy Niwiska.  

 
Ad pkt 13. W punkcie „ Interpelacje i zapytania radnych” nikt nie zabierał głosu. 
 
Ad pkt 14. W sprawach różnych radny Stanisław Bryk poruszył temat 
wykorzystywania firmy Deloitte. Stwierdził, że obserwując dyskusje w Polsce jest tak, 
że najpierw się uchwala ustawy podatkowe itd., gmatwa się je w sposób celowy, żeby 
firmy adwokackie czy firmy zajmujące się podatkami czy płatnościami mogły je  
interpretować na swój sposób i na tym zarabiać. Zdaniem radnego firma Deloitte 
ogarnęła dość szeroki zakres płaszczyzny gospodarczej. Uważa, że wójtowie na 
terenie powiatu winni skrzyknąć się, łącznie ze starostą i spróbować wykorzystać 
jakąś lokalną firmą adwokacką, zajmująca się sprawami gospodarczymi. Ilość 
środków, które zgarnęła firma Deloitte z gminy Niwiska w roku 2015 to dość pokaźna 
suma. Pewnie, że ona wywalczyła pewne kwoty, ale to wszystko idzie z budżetu i 
jeżeli mają już na tej gmatwaninie prawnej zarabiać firmy prawnicze, to niech to robi 
jakaś firma z terenu Podkarpacia czy z terenu powiatu, jeżeli taka istnieje. To by 
należało na konwencie wójtów przeanalizować. 
 Radny Róg zgadza się z wypowiedzią przedmówcy. Zostało to jakoś tak dziwnie 
potworzone, jakby to nie na dzisiejsze czasy i nie tak, jak to powinno wyglądać.  
Dlaczego np. minister ma wydawać indywidualne opinie na temat zwrotu podatku 
VAT. Zdaniem radego przepisy winny być uregulowane  w tym zakresie, bo 
rzeczywiście jest to wąskie środowisko, które tak naprawdę współpracuje w tym 
zakresie i można przypuszczać, że gdyby się  pojawiła nawet jakaś inna firma, która by 
chciała  przygotować dokumenty i po ten zwrot VAT-u sięgnąć, to miałaby pewnie 
spore problemy. Przewodniczący rady uważa, że to powinno być ucięte, powinien z 
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tym ktoś coś zrobić i uprościć te procedury. Muszą one być bardziej dopracowane, 
dopięte i przejrzyste.  
 
 Z jednej strony można się zgodzić – powiedziała wójt gminy Elżbieta Wróbel, 
ale z drugiej strony gdyby była firma miejscowa, tańsza, nic nie stroi na przeszkodzie, 
żeby się tym zajęła, bo firmie Deloitte można umowę wypowiedzieć. Ale szkoda 
dzisiaj zrywać umowy, jak wczoraj zawieźliśmy wniosek o zwrot VAT-u na 495 tys. zł. 
tego sami byśmy nie przygotowali –podkreśliła pani wójt. Taki wniosek musi być nie 
tylko odpowiednio napisany, ale także uzasadniony. Wprawdzie zapłacimy procent od 
tego, ale dostaniemy jakieś pieniądze. Inaczej – nic z tego by nie było. To wszystko 
musi być dopracowane, żeby kiedyś nie zwracać tych pieniędzy. 
  Radny Rzeszutek zadał pytanie, jaki procent nalicza sobie firma ? 
              Wójt gminy odpowiedziała, iż 25% firma bierze, 75% zostaje w gminie. 
  Radny Bryk zwrócił uwagę, iż nie kwestionuje samego faktu, że firma 
odzyskuje środki. Ale mogła by to robić inna firma miejscowa, wtedy ewentualny zysk 
i na pewno niższy zostawałby gdzieś na terenie powiatu czy województwa. Teraz 
obca, a nie polska firma na tym zarabia. 
 Reasumując radny Róg wyraził przekonanie, że to zostanie jakoś uproszczone i 

doprecyzowane. Przepisy jasno winny stanowić o tym, czy ten zwrot podatku się 

należy, czy też nie. 

Następnie zwrócił się do zebranych z prośbą o wsparcie finansowe na leczenie 

dziewczynki – mieszkanki gminy Niwiska. 

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

 

               Protokołowała:  

 

  

 


