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Protokół 
z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 27 stycznia 2016 r. 

 
W sesji uczestniczyło 15 radnych. Lista obecności radnych i zaproszonych gości 
stanowi załącznik do protokołu. 
 Ad pkt 1. Obradom przewodniczył pan Robert Róg –przewodniczący Rady 
Gminy. Po otwarciu sesji i powitaniu radnych oraz zaproszonych gości stwierdził, iż  
w sesji uczestniczy 15 radnych, Rada Gminy jest władna do podejmowania 
prawomocnych uchwał. 
 Do zaproponowanego porządku obrad wniesiono następujące uwagi: 
- Wójt gminy wnioskuje o wprowadzenie w pkt 11 podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr IV/27/2015 Rady Gminy Niwiska w sprawie ustalenia miesięcznej 
diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Niwiska, wysokości i zasady wypłaty diet 
radnych za udział w pracach organów gminy oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych przysługujących radnym. 
W pkt 12 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
partnerskiej pomiędzy Gminą Niwiska, Gminą Cmolas, Gmina Dzikowiec, Gmina 
Kolbuszowa, Gminą Majdan Królewski, Gminą Raniżów i Powiatem Kolbuszowskim w 
celu wspólnej realizacji projektu p.n. „E – usługi w powiecie kolbuszowskim”. 
- Wiceprzewodniczący rady pan Jan Dziadura wnioskuje o wycofanie pkt. 12 -  
uchwalenie Statutu Gminy Niwiska. W wyniku uwag zgłoszonych podczas konsultacji 
na posiedzeniu Komisji Statutowej, został skierowany do dalszych prac. Radni 
jednogłośnie przyjęli porządek obrad z uwzględnieniem poprawek i przedstawia się 
następująco: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym. 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza  
z wykonywania uchwał Rady Gminy. 
5. Uchwalenie budżetu Gminy na 2016 rok. 
1) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem  i materiałami 
informacyjnymi. 
2) Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki 
Finansowej, Rzemiosła i Usług  oraz wniosków radnych. 
3) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
budżetowej na 2016 rok, możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez 
Gminę Niwiska na rok 2016 oraz opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niwiska. 
4) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 
5) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.6. Podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy w 2016 roku dla Powiatu 
Kolbuszowskiego. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2016 roku na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów 
Gminy Niwiska. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w dziennym Domu „Senior WIGOR” w Niwiskach, Niwiska 203A. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2015 Rady Gminy Niwiska 
w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Niwiska, 
wysokości i zasady wypłaty diet radnych za udział w pracach organów gminy oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej 
pomiędzy Gminą Niwiska, Gminą Cmolas, Gmina Dzikowiec, Gmina Kolbuszowa, 
Gminą Majdan Królewski, Gminą Raniżów i Powiatem Kolbuszowskim w celu wspólnej 
realizacji projektu p.n. „E – usługi w powiecie kolbuszowskim”. 
13. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w 2015 roku. 
14. Interpelacje i zapytania radnych. 
15. Sprawy różne i wolne wnioski.  
 Ad pkt 2. Do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono żadnych uwag. 
 Ad pkt 3. Przewodniczący rady poinformował, że nie zakończyły się prace 
Komisji Statutowej ze względu na propozycje, które zostały naniesione przez państwa 
radnych i tych, którzy chcieli w tym procesie uczestniczyć. W związku z tym będą 
musiały odbyć się ponowne komisje i prace jak gdyby na innych ramach 
przygotowania statutu. 
 Ad pkt 3. Następnie wójt gminy pani Wróbel złożyła sprawozdanie  
z działalności w okresie międzysesyjnym od 31 grudnia 2015 r. do dnia dzisiejszego. 
/Sprawozdanie – w załączniku do protokołu/. 
  Do informacji wójta pytań nie było. 
 Ad pkt 4. Przewodniczący rady pan Róg uznał, że projekt budżetu jest szeroko 
znany wszystkim radnym, w związku z tym nie ma potrzeby omawiania całości jego 
treści. Pani wójt zreferowała autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej. Jedna 
zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji 18 tys. zł. Ministerstwa Sportu na program 
nauka pływania uczniów szkół podstawowych. Druga zmiana – 1589,00  zł. 
odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę na drodze Kosowy – Ługnica – 
Przyłęk - Marmury (została uszkodzona barierka/. Zaznaczyła, że w projekcie budżetu 
przedłożonym do 15 listopada 2015 roku mieliśmy deficyt 600 tys. zł., na dzień 
dzisiejszy deficyt został zniwelowany. Będziemy brali kredyt na spłatę zadłużenia w 
kwocie 1 513 962,71 zł. W swym wystąpieniu skupiła się na zadaniach 
okołoinwestycyjnych. W roku 2016 zaplanowano: 
NIWISKA 
- przebudowa drogi Niwiska – Blizna – 20 988,26 zł., 
- przebudowa drogi śródpolnej Niwiska weterynaria -79 494,17 zł.,  
- opracowanie dokumentacji pod rewitalizację – 39 730,00 zł. (Są to środki ze 
sprzedaży działek pod Jubilatką). 
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HUCINA 
- przebudowa drogi śródpolnej ul. Osiedlowa c.d. kier. Przyłęk – 30 000,00 zł., 
- remont garażu OSP – 10 000,00 zł. 
PRZYŁĘK 
- pomoc dla powiatu kolbuszowskiego- przebudowa drogi powiatowej Przyłęk kier. 
Marmury – 350 000,00 zł., (zadanie to w tzw. Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 
jest na pozycji 16, będzie rozpatrzone 5- 6 pozycji ze względu na wysokość środków  
z Budżetu Państwa. 
- budowa ogrodzenia stadionu – 15 000,00 zł. 
KOSOWY 
- przebudowa drogi gminnej ul. Nowa – 200 000,00 zł., 
- remont zaplecza świetlicy – 30 000,00 zł. 
SIEDLANKA 
- budowa oświetlenia ulicznego kier. Trzęsówka – 15 000,00 zł., 
TRZEŚŃ 
- dobudowa mini sali gimnastycznej – 300 000,00 zł. 
HUCISKO 
- budowa zbiorników wodnych – 200 000,00 zł., (poprawa ciśnienia wody dla Zapola, 
Huciska i Leszcz), 
- budowa sieci kanalizacyjnej  - 400 000,00 zł. 
LESZCZE 
- budowa oświetlenia ulicznego Huta Przedborska – Leszcze – 30 000,00 zł. 
ZAPOLE 
- budowa sieci kanalizacyjnej – 400 000,00 zł., 
- remont świetlicy wiejskiej w remizie OSP – 30 000,00 zł. 
 Ponadto zakładamy, że Dzienny Dom „Senior – WIGOR” ruszy od 1 kwietnia br. 
Uruchomione zostaną świetlice wiejskie, które są w budżecie Urzędu Gminy. 
 W ramach RPO na lata 2014 – 2020 na budowę sali gimnastycznej w Przyłęku 
został złożony wniosek na rozbudowę z przebudową części budynku Szkoły 
Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz  
z wyposażeniem klasopracowni. Termin realizacji – do 30 marca 2018 r. 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Niwiskach w partnerstwie z Gminą Niwiska złożyła 
wniosek do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP na dofinansowanie zakupu 
motopompy Tohatsu VC 72 AS, koszt motopompy w gr. 32 tys. zł., wniosek jest na 10 
tys. zł. 
Pani wójt wspomniała o dwóch dużych projektach złożonych w WUP grudniu 2015 
roku. 
W dyskusji nad projektem budżetu zabrali głos: 
 Radny Chlebowski zadał pytanie dot. działu 926 – wynagrodzenia, co się pod 
tym kryje? 
 Skarbnik gminy odpowiedziała, że to są wynagrodzenia sędziów, którzy biorą 
udział w turniejach organizowanych przez panią wójt. 
 Radny Bryk stwierdził, że sam budżet niezupełnie pokrywa te potrzeby, które 
należałoby w gminie Niwiska realizować. Nie widać w nim środków m.in. na budowę 
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chodnika od Niwisk w kierunku Trześni. Zdaniem radnego pewne pozycje zostały 
przeszacowane w porównaniu do roku 2015. Można by te środki zapisać na inne 
pozycje, albo je zabezpieczyć na budowę kanalizacji, która jest niezbędna w gminie 
Niwiska, a później ewentualnie jeśli nie będą wykorzystane, przeznaczyć na inne 
inwestycje. Poruszając sprawę firmy Deloitte powiedział, że ostatnio ustawodawstwo 
w sposób istotny się zmieniło jeśli chodzi o odzyskiwanie podatku VAT. Kwoty które 
pani wójt płaci firmie Deloitte w wysokości 25% odzyskanych środków są za wysokie. 
Inne gminy płacą na poziomie 10% - 13%. W naszej gminie w roku 2015 została 
wypłacona kwota ponad 140 tys. zł., kwota odzyskana – około 600 tys. zł. Jest jeszcze  
jedna sprawa, którą należy wziąć pod uwagę. Wg stanowiska Departamentu Analiz 
Urzędu Zamówień Publicznych, wszystkie kwoty ponad 13 tys. zł. podlegają 
przetargom. W naszej gminie jeżeli się nie rozpisało przetargu, należy ten przetarg 
rozpisać. Przytoczył  stanowiska niektórych radnych w tym zakresie mówiące m.in.  
o tym, że winni zająć się tym urzędnicy /gminy same odzyskują ten podatek/. W 
naszej gminie mamy dwóch radców prawnych, jeden powinien zająć się 
odzyskiwaniem podatku VAT. Zdaniem radnego umowę z firmą Deloitte należy szybko 
wypowiedzieć i podjąć działania, bo tracimy pieniądze, które mogą zostać w gminie. 
 Do wypowiedzi radnego odniosła się pani Elżbieta Wróbel. Po sąsiedzku 
wszystkie gminy mają umowy z firmą Deloitte. Gdyby nie firma, VAT-u byśmy nie 
odzyskali. Mają dużą wiedzę i  operatywność. Umowę możemy zerwać, ale wówczas 
nie odzyskamy ani tyle. To nie jest tak, że zrobią to pracownicy, bo żeby wystąpić  
o interpretację do ministra, trzeba uzasadnienie na 10 stron. To są pieniądze za ciężką 
pracę, gdyż to nie jest prosty zwrot VAT-u. 
Jeżeli chodzi o Biuro Obsługi Prawnej – Urząd Gminy ma teraz dwóch radców, ale za 
te same pieniądze, co wcześniej był 4 godziny w tygodniu jeden radca. Dla urzędu 
obecne rozwiązanie jest lepszym, gdyż mamy radców 2 dni w tygodniu. Jeżeli byśmy 
im chcieli dołożyć VAT, będziemy płacić nie firmie Deloitte, a tym radcom. Tylko jest 
pytanie, czy taką kwotę odzyskamy? Do radców z Biura Obsługi Prawnej mogą pójść 
tylko niektóre osoby spełniające wymogi ustawy. Nasi mieszkańcy korzystają  
z pomocy prawnej radcy przyjeżdżającego do Urzędu Gminy w poniedziałki. 
 Radny Bryk przytoczył wypowiedź pani skarbnik z Czarnego Dunajca, że teraz 
VAT sami na bieżąco odzyskują. 
 Skarbnik gminy Jolanta Łagowska zaznaczyła,” iż aby taki VAT odzyskać, należy 
zapoznać się z ustawą, która  diametralnie uległa zmianie od 1 stycznia 2016 roku, 
odpowiedzialność jest ogromna. My nie mamy tylko działalności gospodarczej, ale też 
inną, gdzie wskaźnikiem trzeba wyliczyć, co 5 lat sprawdzać ten wskaźnik, korekty 
robić., siedzieć nad interpretacjami itd. To trzeba jednej osoby, która tym by się 
zajęła.” 
 Zdaniem radnego Bryka pewien argument powinien dotrzeć do pani skarbnik. 
Jeżeli Dyrektor Analiz w Urzędzie Zamówień Publicznych stwierdza, że powinien być  
przetarg powyżej 14 tys. euro, to należy rozstrzygnąć to przetargiem 
. Przewodniczący rady przerwał tą dyskusję uznając, że schodzi ona na 
niewłaściwy tor. Pan radny Bryk słusznie wystąpił z problemem, bo nasunęły mu się 
pewne sugestie w związku z kwotami w budżecie.  Natomiast cel tych wypowiedzi jest 
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taki sam, bo wszystkim zależy na tym, by tych pieniędzy było jak najwięcej. Kwestia 
zwrotu, o której mówił pani wójt jest dla nas istotna, bo jeżeli ten podatek uda się 
odzyskać, to można go zagospodarować. Słusznie podnosi temat radny Bryk, że gdyby 
pieniądze za usługę były mniejsze, to więcej zostałoby w budżecie. Sam cel dyskusji 
jest właściwy, tylko winniśmy dyskutować o budżecie, a nie o kwestiach 
organizacyjnych i związanych z wyborami wykonawców czy też samym 
procedowaniem odzyskiwania VAT-u.. Wszyscy powinni się zastanowić, czy jest 
możliwość zrobienia czegoś lepszego w tym zakresie. 
  Następnie radny Stanisław Rzeszutek przedstawił opinię Komisji Rozwoju 
Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady Gminy 
do projektu budżetu gminy na 2016 rok. 
 Ponieważ radni otrzymali w materiałach sesyjnych kserokopię opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok, 
możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Niwiska na rok 
2016 oraz opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Niwiska uznali, że nie zachodzi potrzeba ich czytania. Nie zgłosili 
żadnych poprawek do projektu uchwały budżetowej. W głosowaniu nad uchwaleniem 
budżetu gminy w przedłożonej wersji wzięło udział 15 radnych, „za” podjęciem 
uchwały głosowało 15 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosowania” – 0. 
Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVIII/98/2016 w sprawie budżetu 
gminy na 2016 rok. 
 Ad pkt 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
gminy w 2016 roku dla Powiatu Kolbuszowskiego omówiła pani Wróbel. Dotyczy 
pomocy w formie dotacji celowej w kwocie 350 000,00 zł na przebudowę drogi 
powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk -  Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba. 
Zadanie to będzie robione w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Na chwilę obecną nie ma jeszcze listy 
rankingowej. 
 Radni – nie wnosząc uwag – jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XVIII/99/2016 w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy w 2016 roku dla Powiatu 
Kolbuszowskiego. 
 Ad pkt 7. Pani wójt wyjaśniła, iż zgodnie z uchwałą budżetową w roku 2016 
musimy zaciągnąć kredyt w wysokości 1 513 962,71 zł. na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
 W dyskusji nad projektem uchwały zabrali głos: 
 Radny Adam Chlebowski zauważył, że w naszej gminie prognozy bardzo często 
się zmieniają. Zastanawia się, czy co roku musimy brać kredyty, żeby spłacać 
poprzednie. Radny obawia się, czy nie dojdziemy do takiego etapu, że musimy 
zaciągać kredyt na bieżące utrzymanie? 
 Wójt gminy odpowiedziała, że są już gminy, które robią przefinansowanie  
/kredyty konsolidują i biorą w kolejnym banku kredyty na kredyt/. Są gminy w Polsce, 
które mają zarząd komisaryczny, ponieważ przekroczyły dopuszczalny procent 
zadłużenia. W gminie Niwiska na dzień dzisiejszy mamy dobre wskaźniki. Jeżeli radni 
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chcą ścinać –możemy ścinać, tylko trzeba wskazać w czym. Trzeba jeszcze wziąć pod 
uwagę fakt, że nie uchwalony jest budżet państwa. 
  Wielkość kredytu była przeznaczona na drogi powiatowe – podkreślił radny 
Skiba. Dużo dróg jest porobionych. Jeśli  nie bralibyśmy kredytów, nie zrobilibyśmy 
większości inwestycji. 
 Przewodniczący Robert Róg zaznaczył, iż ważnym jest, że zostały ustalone 
pułapy i możliwości, do których gminy mogą się zadłużać. Należy czuwać nad tym 
pułapem, który umożliwia normalne funkcjonowanie. 
 Innych uwag nie było, Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 
XVIII/100/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2016 roku na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
 Przewodniczący rady ogłosił 15 minut przerwy, po czym obrady wznowiono. 
 Ad pkt 8. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
zreferowała skarbnik gminy Jolanta Łagowska. W wieloletniej prognozie 
odzwierciedlone są dochody i wydatki budżetu, dotacje, dochody bieżące, wydatki 
majątkowe, dochody majątkowe. Budżet na 2016 rok został uchwalony jako budżet 
zrównoważony, czyli nie ma ani nadwyżki, ani deficytu. Występują spłaty kredytów  
i pożyczek z lat poprzednich. Prognoza obrazuje sytuację finansową w kolejnych 
latach do 2021 roku, nie przewidujemy zaciągnięcia kolejnych kredytów, jedynie 
planujemy nadwyżkę, żeby nie zaciągać kredytów, a zmniejszać nasze zadłużenie. 
Aktualnie gmina ma 37% zadłużenia, finanse gminy są bezpieczne. 
 Rada Gminy – nie wnosząc uwag – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 
XVIII/101/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Niwiska. /Głosowało 15 radnych/. 
  Ad pkt 9. Projekt  uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet 
dla sołtysów Gminy Niwiska omówiła pani Elżbieta Wróbel. Zapis uchwały ustala 
wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety dla sołtysów gminy Niwiska w wysokości 
15% najniższego wynagrodzenia, w zaokrągleniu do pełnych złotych, co aktualnie daje 
kwotę 278 zł. Jest jeszcze jedna istotna zmiana. W poprzedniej uchwale był zapis, że 
jeżeli sołtys pełni jednocześnie funkcje radnego, przysługiwała mu korzystniejsza 
dieta. Teraz jest zapis, że jeśli sołtys danej jednostki pomocniczej gminy Niwiska 
sprawuje jednocześnie funkcję radnego, przysługuje dieta radnego. Ponieważ diety 
sołtysa płacimy do 10 – tego każdego miesiąca, a komisja czy sesja jeszcze jest 
później, sołtysi(radni)  pisali oświadczenie, żeby im płacić dietę radnego. A więc teraz 
jest to wpisane wyraźnie, żeby nie gdybać, czy dietę wypłacić dziesiątego, czy będzie 
jeszcze komisja albo sesja – tłumaczyła pani wójt. 
 Radny Adam Chlebowski stwierdził, iż ten zapis jest bardzo niesprawiedliwy. 
Przyznał, że sam wnioskował o podwyżkę dla sołtysów, ale – jak się okazuje – ukręcił 
na siebie bat.  Czy prawo zabrania być jednocześnie radnym i sołtysem? – pytał. Nikt 
tego nie zabrania, ale sołtys będąc w szpitalu, nie będzie obecny na sesji, wówczas 
traci automatycznie dietę, nie otrzyma nawet diety sołtysa. A sołtys pewne rzeczy 
załatwia telefonicznie, ma on więcej pracy niż radny. Dlaczego mamy być karani 
podwójnie? –pytał radny Chlebowski. 
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 Przewodniczący rady gminy pan Róg tłumaczył sołtysowi, że nowa uchwała nie 
ujmuje w niczym władzom sołectwa, a argumentacja radnego, ze został w jakiś 
sposób ukarany, nie jest słuszna. Jeżeli sołtys jako radny nie może być na sesji, to 
prawdopodobnie jako sołtys też tego obowiązku pełnić nie może. 
 „Ale czy sołtys ma tylko obowiązek uczestniczyć w sesji?” – pytał radny 
Chlebowski. „Mamy jeszcze inne zadania. Mamy jabłuszka, marchewki, podatki 
 i wiele innych spraw, z którymi zwracają się mieszkańcy. Mamy 31 dni pracy  
z mieszkańcami. Radny tylko przygotowuje się do sesji czy jedzie na spotkania 
wiejskie”. Punkt trzeci powinien być w inny sposób zapisany – stwierdził radny.
 Projekt uchwały był analizowany na komisjach i w takiej formie został 
zaakceptowany – odpowiedział pan Róg. Wiele rzeczy na etapie kadencji radnego 
będącego sołtysem również się zmienia. Ktoś będąc sołtysem i zostając radnym misi 
mieć świadomość pewnych rzeczy, które będą niosły jakieś konsekwencje  
w realizowaniu tych dwóch zakresów i trzeba się z tym pogodzić – tłumaczył 
przewodniczący rady. Natomiast co do tego, że sołtys pracuje 31 dni – trzeba sobie tę 
pracę jakoś poukładać. „Ja rozumiem przypadki losowe, nad tym nikt nie jest w stanie 
zapanować, ale to są sporadyczne przypadki. Generalnie projekt uchwały zakładał 
większe docenienie sołtysów i tych obowiązków, które wykonują oraz 
uporządkowanie kwestii nakładających się.” 
 Następnie przewodniczący rady odczytał projekt uchwały, po czym 
przystąpiono do głosowania. W głosowaniu wzięło dział 14 radnych na 15 obecnych 
na sali obrad, „Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, 
„wstrzymało się od głosowania”- 0. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVIII/102/2016 
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów Gminy Niwiska. 
 Ad pkt 10. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w dziennym Domu „Senior WIGOR” w Niwiskach omówiła pani 
Barbara Czachor. Głównym założeniem programu, żeby pozyskać środki finansowe na 
utrzymanie mieszkańca, jest udzielenie wsparcia seniorom nieaktywnym zawodowo 
w wieku 60+, spełniającym warunki ustalone na podstawie art. 97 ust. 1 i 5 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Tymi warunkami są zasady 
odpłatności.W projekcie uchwały określono kryteria dochodowe. Do 100% - osoby 
zwolnione są  odpłatności za pobyt w Domu „Senior – WIGOR”. (Jest to dochód 634 zł 
na osobę samotnie gospodarującą, 514 zł na osobę w rodzinie). Powyżej 100% do 
150% - odpłatność wyniesie 100 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 120 zł dla 
osoby w rodzinie. Powyżej 150% do 200% - 130 zł. dla osoby samotnej, 150 zł. dla 
osoby w rodzinie. Powyżej 200% do 250% - 150 zł. dla osoby samotnej, 150 zł. dla 
osoby w rodzinie. Powyżej 250% do 300% - 220 zł. dla osoby samotnej, 250 zł. dla 
osoby w rodzinie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby 
zobowiązanej do odpłatności wójt gminy może częściowo lub całkowicie zwolnić od 
ponoszenia odpłatności. Zwolnienie może nastąpić jeśli występują uzasadnione 
okoliczności: długotrwała ciężka choroba, śmierć członka rodziny, straty materialne 
powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych. 
 Radny Chlebowski zadał pytanie, czy dodatek opiekuńczy też będzie wliczany 
do dochodu? 
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 W odpowiedzi pani Czachor wyjaśniła, iż zasady ustalone są na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej, wg której wszystkie dochody są wliczane.  Po dzisiejszej 
sesji zostanie ogłoszony nabór. 
 Zdaniem radnego Skiby panie z opieki społecznej w swoich rejonach winny 
dotrzeć do osób samotnych i przekazać im te informacje. Radnemu znane są takie 
osoby, które są zainteresowane pobytem w Dziennym Domu „Senior – WIGOR”, ale 
pytają, czy będzie zabezpieczony dowóz. 
 Trudno jest dzisiaj mówić o dowozie – włączyła się pani wójt. Najpierw musimy 
ogłosić nabór, jeśli zgłoszą się osoby, będzie rozważać dalsze działania. 
 Pani Czachor zapewniła, że pracownicy socjalni na pewno dotrą do tych osób, 
do których mają możliwość dotarcia na podstawie rejestrów. 
 Po odczytaniu projektu uchwały poddano ją pod głosowanie. ”Za” podjęciem 
głosowało 15 radnych. Radni jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr XVIII/103/2016  
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym 
Domu „Senior WIGOR” w Niwiskach. 
 Ad pkt 11. Zmiana uchwały w sprawie diet radnych dotyczy zaokrąglenia kwot 
diet do pełnych złotych – poinformował pan Robert Róg. Następnie odczytał projekt 
uchwały. Radni – nie wnosząc uwag – jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 
XVIII/104/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2015 Rady Gminy Niwiska  
w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Niwiska, 
wysokości i zasady wypłaty diet radnych za udział w pracach organów gminy oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. 
 Ad pkt 12. Projekt uchwały zreferowała pani Elżbieta Wróbel.  Zarząd 
Województwa Podkarpackiego w osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpacie działaniu 
2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Na konwencie 
wójtów, burmistrza i starosty podjęto pomysł, żeby złożyć wspólny wniosek na 
projekt pn. „E – usługi w powiecie kolbuszowskim”. Jest możliwość skorzystania za 
środków unijnych przy małym wkładzie środków własnych. Dofinansowanie wynosi 
85%, wszystkie zadania są kwalifikowane. Liderem projektu jest Gmina Niwiska, 
pozostałe gminy – partnerami. Każda gmina dookreśli sobie zakres zadań do realizacji. 
Po podjęciu uchwały w dniu jutrzejszym zostanie zawarta umowa partnerska, która 
będzie dotyczyła wyłonienia wykonawcy na studium wykonalności i na koncepcję. Po 
wyłonieniu w/w wykonawcy będziemy dookreślać i umowa partnerska zostanie 
zawarta przed dniem złożenia wniosku czyli do 1 marca br. Wstępnie w ramach tego 
projektu zamierzamy zrobić: system e-należności, przede wszystkim opłata 
śmieciowa, internetowy serwis umożliwiający petentom przeglądanie stanu rozliczeń 
z urzędem i dokonywanie za jego pośrednictwem wpłat na poszczególne 
zobowiązania. Za pomocą tego portalu interesant może zapoznać się z danymi 
będącymi podstawą naliczenia należności, dane pobierane są bezpośrednio  
z oprogramowania urzędu, co zapewnia ich aktualność. Kolejny system e – sesja, 
elektroniczna komunikacja i obsługa sesji, komisji rady za pomocą dedykowanego 
oprogramowania wraz z mobilnym dostępem do danych dla radnych, 
wyeliminowanie obiegu papierowego w kwestii obsługi rady, transmisja posiedzeń 
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sesji w internecie, możliwość składania zapytań do radnych w formie elektronicznej 
przez mieszkańców itp. System mobilny e – gmina, system dostępny na urządzenia 
mobilne, telefony, tablety, aplikacja mobilna jako nowoczesna forma innowacyjnej 
komunikacji administracji publicznej z mieszkańcami. Aplikacja może służyć jako 
przewodnik turystyczny po gminie, zabytki, ciekawe miejsca, miejsca gastronomiczne, 
powiadamianie o wydarzeniach, miejscach wypoczynku itp. oraz gdzie dostarczyć 
informacje na temat spraw urzędowych. W e – sesji byłyby zakupione tablety dla 
wszystkich radnych i sołtysów. System e – dziennik, który obowiązuje od 1 września 
2017 roku, a ramach tego byłyby zakupione tablety, ażeby nauczyciel mógł 
wprowadzać wyniki uczniów dostępne dla rodzica. Esemesowy system 
powiadamiania mieszkańców, modernizacja strony internetowej, zintegrowany 
system w Urzędzie Gminy do pracy na różnych stanowiskach, czyli programy 
komputerowe z tzw. wieczystą licencją. 
 Zdaniem radnego Bryka na tym stracą sołtysi, bo jeśli przelejemy z konta 
internetowego podatek, to sołtys nie będzie miał prowizji. 
 Pani wójt odpowiedziała, że nie będzie możliwości płacenia podatków, gdyż  
w ramach programu CAF były zakupione programy i obowiązuje nas trwałość 
projektu. Będzie można tylko płacić za śmieci. 
 Innych uwag nie było, radni przystąpili do głosowania nad projektem Uchwały 
Nr XVIII/105/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej 
pomiędzy Gminą Niwiska, Gminą Cmolas, Gmina Dzikowiec, Gmina Kolbuszowa, 
Gminą Majdan Królewski, Gminą Raniżów i Powiatem Kolbuszowskim w celu 
wspólnej realizacji projektu p.n. „E – usługi w powiecie kolbuszowskim”. 
„Za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od 
głosowania” – 3 radnych. Uchwała została podjęta. 
 Ad pkt 13. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska za 
2015 rok przedstawił przewodniczący komisji Piotr Skiba. /Sprawozdanie stanowi 
załącznik do protokołu/. 
Radni nie wnosili żadnych uwag do treści sprawozdania jak też nie zgłoszono żadnych 
wskazówek do prac komisji na przyszłość. 
 Ad pkt 14. Radny Chlebowski poruszył temat inwestycji, które mają być 
realizowane w naszych miejscowościach. Zadał pytanie, co będzie robione w temacie 
tych odcinków kanalizacji w Niwiskach, które nie zostały wykonane? Chodzi 
szczególnie o Okręglicę i część Huciny od strony północno – zachodniej. Są teraz  nowi 
mieszkańcy, którzy mocno domagają się o dokończenie tych inwestycji. 
 Pani wójt odpowiedziała, że dokumentację na Okręglicę mamy, tylko 
mieszkańcy nie chcą kanalizacji. Ponadto na tą inwestycję potrzebny jest 1 mln zł. 
Trzeba się zastanowić, czy nie zrobić oczyszczalni przydomowych, które wyniosłyby 
100 tys. zł. Aktualnie na 10 zamieszkałych domów jest zainteresowana oczyszczalnią 
jedna osoba. 
 Sołtys wsi Hucisko pan Warunek zadał pytanie, czy 8 gospodarstw w Hucisku 
planowanych jest do kanalizacji przydomowych? Jeżeli tak – czy trzeba czekać z ich 
wykonaniem na koniec, czy można to zrobić wcześniej? Ponadto należałoby zrobić 
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jakąś analizę, gdyż na głębokości 1 m jest już woda. Domy za lasem są położone  
w odległości tylko 500 metrów od sieci głównej. 
 W odpowiedzi pani Wróbel poinformowała, że dokumentacja na Hucisko  
i Zapole jest na ukończeniu, pozostaje temat decyzji środowiskowej. Za lasem  
w Hucisku miały być projektowane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Natomiast 
chcąc składać wniosek do środków unijnych np. do  PROW-u, też trzeba wiedzieć 
wcześniej, bo jak będzie złożone razem we wniosku, to niestety – nie da się tego 
dzisiaj zbudować. 
 Zdaniem pana przewodniczącego problem należy zostawić projektantom, na 
pewno zlecili badania geologiczne w tym zakresie. Muszą przyjmować rozwiązania, 
które są realne do wykonania. Jeżeli jest wysoki poziom wód gruntowych i nie da się 
zlokalizować oczyszczalni przydomowej czy sieci kanalizacyjnej, projektanci muszą 
przyjmować rozwiązania inne alternatywne. Wójt odbierając tą dokumentację musi ją 
analizować pod kątem poprawności, czy ona jest wykonana rzetelnie i dobrze. 
Kwestia wykonania kanalizacji w tamtym rejonie jest kwestią priorytetową. Pan Róg 
dopytywał sołtysa Warunka, czy biuro projektowe odbyło z mieszkańcami Huciska 
jakieś spotkanie? 
 Pan Warunek jest zaniepokojony faktem, że były podpisywane umowy  
z mieszkańcami, a domy za lasem zostały pominięte. Żadnego spotkania w tym 
temacie nie było. 
 Przewodniczący rady proponuje zaczekać na dokumentację, żeby można było 
ją przeanalizować i wówczas można wnieść ustalenia, propozycje czy uwagi. 
 Ad pkt 15. Przewodniczący rady poruszył sprawę dot. mostu w Hucinie. Zrobił 
się tam przełom, jest spore niebezpieczeństwo. Należy tą sprawę zgłosić do Zarządu 
Dróg Powiatowych. 
 Jest dokumentacja i będą w roku 2016 to robić – odpowiedziała pani Wróbel.
 Radny Chlebowski nawiązując do wykonanego remontu odcinka drogi  łączącej 
Kosowy z Huciną stwierdził, że wykonane to jest fatalnie.  
 Pani wójt odesłała radnego w tej sprawie do powiatu. 
 Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, na tym zakończono obrady XVIII 
sesji Rady Gminy Niwiska. 
    
                  Protokołowała: 
  
 
 
 
    


