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Protokół 
z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 18 lutego 2016 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. 
5. Informacja ARiMR oraz WODR o działaniach w zakresie rolnictwa. 
6. Ocena sytuacji w rolnictwie. 
7. Organizacja Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Niwiskach. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej 
Gminy Niwiska na 2016 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Niwiska. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w celu 
realizacji projektu p.n. :”E – usługi w powiecie kolbuszowskim”. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury 
i Biblioteki w Niwiskach. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Niwiska na lata 2016 – 2020 z perspektywa 
do 2032 roku. 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 Ad pkt 1. Obradom przewodniczył pan Robert Róg, który po otwarciu sesji oraz 
powitaniu radnych i zaproszonych gości stwierdził, iż w sesji uczestniczy 15 
radnych, Rada Gminy jest władna podejmować prawomocne uchwały 
 Ad pkt 2. Do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono żadnych uwag. 
 Ad pkt 3. Pan przewodniczący poinformował o piśmie, jakie wpłynęło na jego 
ręce od LKS „Hucina” w sprawie zwiększenia środków na działalność tego klubu. 
Sprawa była rozpatrywana na Komisji Finansowej. Do budżetu gminy przyjęliśmy 
kwotę na sport w gminie Niwiska, którą później prezesi klubów sportowych 
rozdzielali na wspólnym spotkaniu, co zostało zatwierdzone zarządzeniem wójta. 
Rada i komisja nie widzi powodów zwiększania środków na sport, które mają 
swoje odzwierciedlenie w budżecie na 2016 rok. Komisja stanęła na stanowisku, 
że kwota która została ustalona na spotkaniu z prezesami powinna spełnić 
oczekiwania każdego klubu w zakresie swojej działalności – powiedział pan  
Robert Róg. Zarząd klubu otrzyma pismo w tej sprawie. Kolejna sprawa, z jaką 
zwrócił się do przewodniczącego rady jeden z mieszkańców Kosów dotyczyła 
azbestu składowanego przy drodze mieleckiej. Pan Robert Róg zwrócił się w tej 
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sprawie do pani wójt i działania w tym zakresie zostały podjęte, żeby przynajmniej 
ten azbest zabezpieczyć i by roszczenia osoby zainteresowanej zostały załatwione. 
 Ad pkt 4.  Wójt gminy Elżbieta Wróbel złożyła informację z działalności w 
okresie międzysesyjnym, tj. od 27 stycznia do 18 lutego br. (Informacja stanowi 
załącznik do protokołu). 
 Radny Adam Chlebowski prosi o przedstawienie treści zarządzenia dotyczącego 
rozdysponowania dotacji do sportu. 
 Pani Jolanta Łagowska dostarczy zarządzenie, w sprawach różnych zostanie 
przedstawiona jego treść – postanowił prowadzący obrady. 
 Ad pkt 5. Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa pan Marek Łeptuch złożył informację o działaniach w zakresie 
rolnictwa. W 2015 roku rolnik mógł ubiegać się o jednolitą płatność obszarową, 
płatność na zazielenianie, dodatkową płatność dla rolników mających 
powierzchnię gruntów poniżej 3 ha, płatność dla młodych rolników, wsparcie 
powiązane z produkcją, a więc płatność do roślin wysokobiałkowych, do owoców 
miękkich, płatność do bydła, krów, owiec, kóz. Ponadto w roku 2015 rolnik mógł 
wstąpić do systemu małych gospodarstw. Obecnie można wystąpić z tego 
systemu zaznaczając odpowiednią rubrykę we wniosku lub składając oświadczenie 
do 30 września. W 2015 roku wpłynęło 4637 wniosków obszarowych, z gminy 
Niwiska – 541. Płatność ONW – w powiecie 4061 wniosków, z gminy Niwiska – 
537. Wnioski rolno – środowiskowe z gminy Niwiska – 1 nowy wniosek, 3 
kontynuacyjne, w całym powiecie – 134. Płatność do krów – z gminy Niwiska 29 
wniosków, w powiecie – 357. Płatność do bydła – z gminy Niwiska 7, w powiecie – 
174. Z dopłata do roślin wysokobiałkowych – z gminy Niwiska 50, w powiecie – 
796. ARiMR realizowała również pomoc dla producentów, u których w 
gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę. Z gminy 
Niwiska wpłynęło 2 wnioski, w powiecie – 114. W roku 2015 na przełomie 
październik/listopad były wypłacane zaliczki. Teraz rolnicy otrzymują decyzje, 
które Agencja jest zobowiązana wydać do 1 marca. Jeżeli decyzje nie zostaną 
wydane, będą wysyłane pisma o przesunięciu terminu. W tej chwili na poziomie 
biur powiatowych zostało uruchomione zatwierdzanie spraw obszarowych. 
Ustawowy termin na wypłatę płatności - 30 czerwiec. 
 Radny Chlebowski zadał pytanie, dlaczego poprzednik pana kierownika 
Łeptucha został wyrzucony z pracy? 
Na to pytanie odpowiedzi nie było. 
Radny Bryk stwierdził, że dopłaty bezpośrednie w roku ubiegłym oraz bieżącym są 
opóźnione. Najistotniejszym dla rolnika jest dostanie tych dopłat szybko, bowiem 
w tej chwili ceny nawozów są najniższe. Dla rolników, którzy nie mają środków na 
zakup nawozów, środków do produkcji, ziarna siewnego, to jest rzecz bardzo 
ważna. Radny wnioskuje, aby zrobić wszystko to, co leży na poziomie biura 
powiatowego, żeby dopłaty bezpośrednie możliwie jak najszybciej wypłacić. 
 Kierownik Marek Łeptuch zapewnił, iż Biuro Powiatowe ARiMR zrobi wszystko 
ze swej strony w tym zakresie. Do tej pory naliczanie było centralnie, jak również 
kontrole administracyjne. Z dniem wczorajszym zostało to scedowane na biura 
powiatowe. Głównym powodem jest system informatyczny, który został 
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wdrożony dopiero w 2015 roku. Musi upłynąć kilka lat, zanim on zacznie działać 
prawidłowo. 
 Również radny Robert Róg zwrócił się z prośbą o rozpatrzenie wniosków, które 
da się rozpatrzyć, by pieniądze spłynęły do rolników jak najszybciej w momencie, 
gdy ceny są niższe. 
 Kierownik Zespołu Doradców w Kolbuszowej  pan Aleksander Szafran 
poinformował o realizacji zadał przez ODR w Kolbuszowej. Dokonał 
podsumowania roku 2015 w sferze rolnictwa zaznaczając, że był rokiem bardzo 
trudnym w kraju, województwie, powiecie i gminie. Na trudną sytuację złożyły się 
przede wszystkim ceny skupu produktów rolnych, a szczególnie mleka i żywca 
wieprzowego. W roku 2015 średnia cena 1 l mleka oscylowała w gospodarstwach 
na poziomie 1,16 zł, ale większość producentów otrzymywała 0,80 zł. Koszt 
produkcji 1 l mleka w gospodarstwie modelowym wynosi 1,16 zł. Jest duże 
niezadowolenie wśród producentów mleka, a cena ma się jeszcze obniżyć. 
Ponadto nastąpiły kary za przekroczenie kwot mlecznych za rok kwotowy  
2014/2015. Trzecim elementem wpływającym na niekorzystna sytuację  
w rolnictwie to susza, chociaż nie była ona tak katastrofalna, jak w innych 
rejonach kraju. Wpłynęła ona na obniżenie plonów, szacowane były straty  
w 30 gospodarstwach na terenie gminy Niwiska. Następny kierunek produkcji to 
produkcja trzody chlewnej. Embargo dane jest do Rosji, to głównie decyduje  
o cenie żywca wieprzowego. Skup interwencyjny wieprzowiny został 
wprowadzony z opóźnieniem pod koniec grudnia 2015 roku, co nie spowodowało 
znaczących zmian w cenie skupu, która oscyluje w powiecie na poziomie 3,80 zł – 
4 zł. Koszt produkcji wynosi 6,50 zł. Rolnicy nie mogą się załamywać, są pewne 
działania wsparcia, które trzeba wykorzystywać. Podstawowym działaniem jest 
PROW 2014 – 2020, haromonogram tych działań został uruchomiony i 
przedstawiony przez ministra rolnictwa. W PROW będzie 7 działań, w tym w roku 
2016 uruchomionych będzie 4. Są to: premia dla młodych gospodarstw, wsparcie 
inwestycji w gospodarstwach rolnych, tworzenie grup producentów, inwestycje 
odtwarzające potencjał produkcji rolnej. W 2017 roku planowane jest 
uruchomienie działania: inwestycje położone na obszarach Natura 2000, 
restrukturyzacja małych gospodarstw. W I kwartale 2017 r. będzie również 
uruchomione działanie pn. premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. 
Kolejnym elementem wsparcia dla gospodarstw to zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego. Jest również wsparcie dla producentów 
sektora wieprzowiny i mleka. W dniu 18 lutego br. Agencja Rynku Rolnego Oddział 
Terenowy w Rzeszowie przyjmuje wnioski od rolników na wsparcie w zakresie 
mleko dla producentów, którzy wprowadzili do obrotu minimum 15 tys. kg mleka i 
maksymalnie 300 tys. kg mleka. Tacy rolnicy w momencie składania wniosku 
powinni oświadczać, że posiadają minimum 3 krowy powyżej 24 m – cy. Wysokość 
tej pomocy wynosi 1,4 grosze do 1 kg mleka. Wsparcie dla producentów trzody 
będzie obejmować tych producentów, którzy na dzień 31 września mieli 
maksymalnie do 2000 szt. trzody w gospodarstwie. Warunkiem tego wsparcia jest 
sprzedaż tuczników lub lochy w okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 roku 
w ilości minimum 5 szt. tuczników lub loch na ubój. Wysokość pomocy – 
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maksymalnie 70 zł do 1 sztuki w cyklu zamkniętym, natomiast 30 zł do 1 sztuki  
w cyklu otwartym. Ostateczna stawka będzie uzależniona od ilości złożonych 
wniosków. Kolejne wsparcie – dopłaty do materiału siewnego. W roku 2016 kwota 
dopłaty będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków. Ostatnie wsparcie – 
kredyty obrotowe w wysokości j.p.o. Będą dostępne w bankach już od 26 lutego 
br., okres kredytowania – do 6 m- cy,  rolnik płaci tylko prowizję do 0,5 % , 
natomiast oprocentowanie płaci agencja. Wysokość kredytu to iloczyn stawki 
j.p.o. za 2015 rok i powierzchni działek rolnych, pomniejszone o kwotę zaliczki. 
 Radny Chlebowski zadał pytanie, ile wniosków z tyt. suszy zostało pozytywnie 
rozpatrzonych? 
 Pan Szafran odesłał z tym pytaniem do ARiMR. Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
jedynie pomagał rolnikom w wypełnianiu tych wniosków.  
 Radny Świder nawiązując do wymienianych różnych form wsparcia dla 
rolników stwierdził, że rząd powinien zająć się tym, żeby  nam wyrównano 
wysokości dopłat do kwot płaconych na zachodzie i nie potrzebujemy żadnych 
innych wsparć. 
 Pan Szafran odpowiedział, iż pomimo usiłowań obecnego rządu zachodzi 
obawa, że nie uda się do 2020 roku podnieść kwoty do poziomu krajów 
zachodnich. Mówi się, że po 2020 roku nie będzie takiego wsparcia, jak teraz, i to 
jest niepokojące. 
 Radny Bryk apeluje o skuteczniejsze informowanie rolników o planowanych 
działaniach  w zakresie pomocy dla rolników. Nawiązując do opracowywania 
wniosków jeżeli chodzi o modernizację gospodarstw  czy zakup sprzętu, które  
odbywa się albo przez wyspecjalizowane firmy, które pobierają za to pieniądze, 
albo przez ODR również odpłatnie, zadał pytanie,  kto bierze odpowiedzialność za 
sporządzanie tego typu wniosków oraz jaką podstawę przyjmuje ODR przy 
sprzedaży produktów rolnych? Okazuje się, że występuje takie ryzyko, że rolnik 
wprawdzie ma opracowany wniosek, gdzie są odpowiednie założenia, jeżeli chodzi 
o wysokość produkcji, natomiast spada cena i rolnik zostaje na lodzie. Przychodzi 
spłacić kredyt, nie ma pieniędzy, bank bardzo chętnie nalicza karne odsetki, 
sprawę kończy komornik zabierając sprzęt czy bydło. Jest ogromny rozdźwięk 
między tym, co się zakłada, a później rzeczywistością.  
 Do powyższego ustosunkował się kierownik ODR Aleksander Szafran. Przy 
sporządzaniu planu rozwoju gospodarstwa bierze się pod uwagę poziom cen 
obowiązujący na dany moment, nie zakłada się spadku cen. Dlatego jest ryzyko, 
ponieważ rolnik nie wie, jaka będzie koniunktura cenowa skupu, i to jest dylemat 
dla wielu gospodarstw. Tego nawet ekonomiści z instytutu ekonomiki w 
Warszawie nie wiedzą, nie mówi się o prognozach cen. Jeśli chodzi o cennik ODR – 
obecnie jednostka ta podlega pod Urząd Marszałkowski, cennik usług zatwierdza 
Sejmik Województwa Podkarpackiego. Ceny nie są wygórowane, za wniosek 
obszarowy było 30 zł., pozostałe wnioski od 200 zł do 400 zł. 
 Następnie przedstawiciele kół łowieckich złożyli informacje w zakresie 
gospodarki łowieckiej, planu odstrzałów, wypłaty odszkodowań za szkody 
spowodowane przez zwierzynę łowną oraz jakie są podejmowane działania w celu 
ograniczania tych szkód. 
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 Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Darz Bór” Świerczów pan Wójcicki 
poinformował, iż koło obejmuje część Przyłęka i część Kosów. W roku 2015 było 
9 szkód, wypłacono 1 700 zł. Współpraca z rolnikami układa się dobrze. Na terenie 
Przyłęka jest 3 poletka żerowe, z rolnikami nie było większych problemów. 
 Pan Mieczysław Struzik –przedstawiciel Koła Łowieckiego Łoś” zaznaczył, iż w 
dniu 21 stycznia br. przestała funkcjonować ustawa Prawo Łowieckie. Jesteśmy na 
etapie oczekiwania na nową ustawę. Ustawa została zakwestionowana przez 
Trybunał Konstytucyjny i półtora roku rząd poprzedniej kadencji miał na to czas, 
żeby dostosować tą ustawę. Nie została ona uchwalona i na ten moment koła 
łowieckie funkcjonują na tej zasadzie, że wykonują swoje zadania statutowe, ale 
spotykają się już z przykrymi przypadkami ze strony rolników którzy pytają, co 
myśliwi  robią na ich terenie. Rozbujano nadzieje wobec rolników, że kiedyś w 
przyszłości każdy indywidualnie będzie mógł spisać umowę na dzierżawę obwodu 
łowieckiego. Sytuacja w kraju jest taka, że na zachodzie i północy można by 
wprowadzić ustawę, która by satysfakcjonowała rolników. W warunkach woj. 
podkarpackiego, małopolskiego czy lubelskiego, takie rozwiązanie nie wchodzi w 
rachubę. Póki co jest ogromny nacisk na to, żeby szkody łowieckie były szacowane 
i wypłacane w sposób rzetelny. Często dochodzi do spięć w relacji myśliwy – 
rolnik, gdyż rolnik chce otrzymać odszkodowanie stosownie duże, a myśliwy 
chciałby wyjść na swoją stronę. W związku z tym nowy projekt ustawy zakłada 
inne rozwiązanie. Myśliwi chcą realizować zadania, które im państwo powierzyło, 
czyli gospodarkę nad zwierzętami łownymi, ale nie na takiej zasadzie, by 
postrzegani byli jako osoby, które się do tego nie nadają. Aktualnie w niektórych 
kołach łowieckich wypłata szkód łowieckich stanowi 60% a nawet 70% wydatków. 
Jesteśmy świadomi, że sytuacja w łowiectwie zmienić się musi. Mówi się  
o zwiększonych kwotach stawek dzierżawnych jak też o utworzeniu funduszu 
odszkodowawczego. To wszystko zmierza w dobrym kierunku, trzeba to wreszcie 
uchwalić. 
 Pan Józef Piechota – przedstawiciel Koła Łowieckiego „Ponowa” poinformował 
o gospodarce prowadzonej przez to koło. Ponowa gospodaruje na części terenu 
wsi Niwiska od strony lasu Leśnictwa Przyłęk po drogę wałową. Początkowo 
podczas szacowania szkód były drobne tarcia z rolnikami, gdyż jeśli łąka jest nie 
koszona, koło wypłacało pieniądze na jej wyrównanie, nie płaciło za siano. Rolnicy 
tego nie mogli zrozumieć. Na terenie Leśnictwa Przyłęk obsiewane jest 3 poletka  
o łącznej pow. ok. 1 ha, aby powstrzymać wyjście zwierzyny z lasu na pola.  
W ubiegłym roku szkody były bardzo małe. 
 Pan Andrzej Płodzień– przedstawiciel Koła łowieckiego „Podgorzałka” 
informuje, że na terenie gminy Niwiska koło dzierżawi niewielki obszar. Kwota 
wypłaconych szkód wynosi 400 zł. Gmina Niwiska jest bardzo przyjazna. 
 W oparciu o uwagi Komisji Rolnictwa Rady Gminy pan Stanisław Bryk 
stwierdził, że kontakty z kołami łowieckimi są względne, spokojne itd. Gorzej jest, 
jeśli chodzi o spotkania niektórych likwidatorów z rolnikami. W niektórych 
przypadkach ich podejście było takie, żeby rolników „wykolegować”.   
W niektórych przypadkach odszkodowanie było drastycznie niskie. Następnie 
radny zwrócił uwagę na niektóre zapisy części nowelizacji ustawy Prawo 
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łowieckie. Po pierwszym czytaniu jest poselski projekt zmiany ustawy złożony 
przez klub parlamentarny PIS-u. Zmiany dotyczą m.in. sposobu zgłaszania szkód. 
Szkody będzie się zgłaszać do wójta, który przekazuje zgłoszenie do wojewody. 
Wojewoda powołuje komisje likwidatorów. Wypłata odszkodowań będzie 
następowała przez wojewodę. Tworzy się tzw. fundusz odszkodowawczy, w 
którym partycypować będą koła łowieckie oraz dodatkowe środki, które będą 
pochodzić z budżetu państwa. Jeżeli koła łowickie nie wykonają planu 
łowieckiego, będą ponosić podwójną stawkę odpłatności. Zostają zachowane te 
same drogi odwoławcze – odwołanie do sądu powszechnego . Przy izbie rolniczej 
będą powoływani tzw. rzeczoznawcy. 
 Radny Adam Chlebowski zadał pytanie, czy aktualnie prowadzona jest selekcja 
zwierząt? Ponadto co koła robią w tym kontekście, aby myśliwych było więcej oraz 
jaka jest procedura, aby zostać myśliwym? 
 Radny Piotr Skiba chciałby wiedzieć, ile koła odstrzeliły dzików czy jeleni? 
  W odpowiedzi przedstawiciel Koła Łowieckiego „Darz Bór” informuje, iż na 
plan 55 dzików, strzelono 56. Ponadto 10 jeleni, 30 saren. 
 Pan Mieczysław  Struzik dodał, iż każde z kół ma inną specyfikę w zależności od 
charakteru łowiska, są obwody polne i obwody leśne. Koło Łowickie „ Łoś” 
odstrzeliło 100 dzików, 50 jeleni, 70 saren. Za niewykonanie planu odstrzałów 
zwierzyny płowej  nadleśnictwa sięgają po kary, bo urządzenie lasu i 
zabezpieczenie nas przed zwierzyną płową kosztuje ogromne pieniądze. 
Powierzając gospodarkę łowiecką kołom łowieckim żąda się wykonania planu. 
Polska to jedyny kraj, gdzie gospodarkę łowiecką powierzono myśliwym. 
Zwierzyna jest własnością skarbu państwa, a odszkodowania za szkody ponoszą 
myśliwi. Przyjmując do Polskiego Związku Łowieckiego kandydata procedura 
nakłada na niego obowiązek odbycia rocznego stażu. Osoba ta ma opiekuna 
w osobie doświadczonego starszego myśliwego i w ciągu tego roku ma się 
wykazać działaniami, które bardzo precyzyjnie określa uchwała Naczelnej Rady 
Łowieckiej. Większość zalicza staż łowiecki, zdaje egzamin i staje się członkiem 
PZŁ. Później stara się do wstąpienia do koła łowieckiego. Nie wszystkich koło 
[przyjmuje do swojego składu. Zdaniem pana Struzika jest to błąd, gdyż 120 tys. 
myśliwych w Polsce to trochę za mało, by realizować zadania stojące przed PZŁ. Są 
przypadki, że kandydat nie spełnia wymogów. 
 Na terenie samych pól Niwiska zostało odstrzelonych 25 dzików – informuje 
pan Piechota z Koła Łowieckiego „Ponowa”. Nowo przyjęty na wiosnę myśliwy 
sam strzelił 16. Z niwiskich pól masę dzików padło przy granicy z Borkiem. 
 Radny Adam Świder z Leszcz zaznaczył, ze na jego terenie rolnicy jeszcze 
gospodarują, dużo pól jest obsiewanych. Występują duże szkody Łowieckie, które 
są tendencyjnie szacowane przez likwidatorów Koła Łowieckiego „Borek”, a nawet 
czasami jest ich zła wola. Ci, co szacują straty mówią, że telefonicznie zgłoszeń się 
nie przyjmuje, trzeba jechać i złożyć pisemnie.  Jeden rolnik był kilka razy  
i zrezygnował mówiąc, że więcej go kosztuje podróż, czas, niż by otrzymał 
odszkodowania. 
 Radna Danuta Dłużeń poparła wypowiedź swego przedmówcy. Stwierdziła, że 
w Hucisku dużo ludzi pracuje w polu, wszystkie uprawy są niszczone przez dziki, 
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jelenie, sarny, jest katastrofalnie. Z szacunkiem szkód i wypłatą przez Koło 
Łowieckie „Borek”  jest różnie. 
 Radny Robert Róg zachęca przedstawicieli kół łowieckich do większej 
współpracy z przedstawicielami najniższego szczebla, (sołtys, radny), oni znają 
problemy rolników. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zgłaszanie szkód do sołtysa 
oraz jego uczestnictwo przy szacowaniu. Wracając do sprawy zwiększenia liczby 
myśliwych radny dopowiedział, że w ciągu pięciu ostatnich lat liczba myśliwych 
zwiększyła się diametralnie. Sporadyczne są przypadki, że ktoś nie zostaje 
przyjęty. 
 Sołtys wsi Hucisko Stanisław Warunek wnioskuje o zdyscyplinowanie prezesa 
Koła Łowieckiego „Borek”, by nie uprawiał takich rzeczy, jak uprawia. Przypomniał 
że w ubiegłym roku wybrał z Urzędu Gminy odpowiednie druki i rozdał 
mieszkańcom, by na nich mogli dokonywać zgłoszeń wyrządzonych szkód. Po 
pewnym czasie okazało się, że pan prezes uznał, że drugi te są nieważne. Ponadto 
pana jest ciężko zastać. Śmieszne też było zaproponowane odszkodowanie ze 
strony likwidatora wspomnianego koła łowieckiego. 
 Ad pkt 6. Oceny sytuacji w rolnictwie dokonał przewodniczący Komisji 
Rolnictwa Rady Gminy Stanisław Bryk. Sytuacja w rolnictwie na terenie gminy 
Niwiska i na terenie powiatu jest tragiczna. Składają się na to niskie ceny skupu 
produktów, mleka , żywca mięsnego, wysokie ceny środków produkcji, paliw, 
nawozów i środków ochrony roślin. Rozdrobnienie gospodarstw, brak następców 
jest także elementem niesprzyjającym produkcji rolnej na naszym terenie. 
Dodatkowo występujące kataklizmy jak susza, gradobicie oraz szczególnie szkody 
łowieckie są przyczyną rezygnacji wielu posiadaczy gruntów z prowadzenia 
produkcji rolnej. Kolejną przyczyną upadku produkcji rolnej są występujące na 
terenie gminy zakrzaczenia  i zachwaszczenia gruntów rolnych – brak skutecznej 
polityki w tym zakresie ze strony administracji gminnej, powiatowej i innych 
organów. Kolejną przyczyną jest brak stabilności w rolnictwie. Szansą byłaby 
uprawa kukurydzy pod warunkiem istnienia odpowiedniej bazy technicznej do 
suszenia i przechowywania , a także zbytu i istnienia wysokiego poziomu hodowli. 
Dopłaty w Polsce są dwukrotnie niższe, niż w niektórych krajach Unii Europejskiej. 
Gdyby dopłaty były na wyższym poziomie, być może ta opłacalność byłaby wyższa. 
Istotne jest też podejście władz, dobrze by było, ażeby się zmieniało na korzyść 
działań w kierunku rolnictwa. 
 Na tym zakończono debatę nad sprawami rolnictwa w gminie Niwiska. 
 Przewodniczący rady pan Róg ogłosił 15 min. przerwy, po czym obrady zostały 
wznowione. 
 Ad pkt 7. Zabierając głos wójt gminy Elżbieta Wróbel poinformowała, iż 
jednostka organizacyjna Dzienny Dom „Senior – Wigor” została utworzona 
zgodnie z uchwałą Rady  Gminy, został jej nadany NIP, Regon oraz rozpisany 
konkurs na stanowisko kierownika. Nie było zainteresowania, nikt nie złożył 
oferty. Na dzień dzisiejszy z panią Agnieszką Parys, która jest obecna na sesji 
została zawarta umowa do końca lutego na organizację i prace przygotowawcze  
w Seniorze – Wigorze. Trzeba opracować regulamin, jest ogłoszony nabór 
seniorów, na dzień dzisiejszy jest cztery podania do rozpatrzenia. Będą wydane 
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decyzje, trzeba uzgodnić temat dojazdu, organizacji posiłku. Pani Agnieszka 
przyszła do gminy Niwiska z ogłoszonego konkursu na świetlice, była 
zainteresowana stanowiskiem inspektora świetlicy wiejskiej. Po rozmowie z panią, 
która ma dobre cechy osobowe bo była na stanowisku kierowniczym  przez 1 rok 
w Ośrodku Kultury w Cmolasie, pracowała na basenie w Cmolasie, pani wójt 
zaproponowała jej stanowisko instruktora d.s. kulturalno – oświatowych i z dniem 
1 marca br. powierzy obowiązki kierownika Domu Senior- Wigor. 
 Pani Agnieszka Parys po przedstawieniu swojej osoby powiedziała, iż jej 
doświadczenie zawodowe pozwala na to, żeby zachęcić i zmobilizować starszych 
seniorów naszej gminy do uczestnictwa w tym projekcie, by chętnie przychodzili 
do Domu Senior – Wigor, by czuli się tam miło, żeby ich zaktywizować do 
aktywnych form spędzania czasu, by mogli rozwijać swoje zainteresowania, by był 
to dla nich ciepły, miły dom. 
 Pan Robert Róg jest przekonany, że metodyka jest bardzo dobra i będzie to 
działało należycie. 
 Radny Adam Chlebowski ma pytanie, czy jest planowany dowóz tych osób.  
W Hucinie są osoby zainteresowane, ale nie ma ich kto przywieźć. 
 Odpowiedzi udzieliła pani wójt. Żeby mówić o dowozie. To ktoś musi się 
zapisać. Rozeznamy sytuację, czy się kwalifikuje oraz jakie ma warunki i nie 
mówimy, że nie będziemy dowozić. Wszystko rozeznamy jeżeli będziemy znać 
potencjalnego pensjonariusza. 
  W uzupełnieniu pani kierownik GOPS dodała, iż karta zgłoszeniowa i nabór jest 
tak opracowany, że mamy w ankiecie pytanie, czy osoba wymaga dowozu do 
ośrodka wsparcia. Na podstawie tych kart będziemy pracować nad dowozem. Na 
pewno go planujemy. 
 Radny Bryka zadał pytanie, czy pani kierownik ma jakieś przemyślenia, jak to 
będzie prowadzone, jakie formy zaproponuje emerytom na początek, np. masaże? 
 Pani Parys poinformowała, że ośrodek dysponuje salą rehabilitacyjną, na 
pewno będą zajęcia rehabilitacyjne prowadzone pod okiem odpowiednio 
wyszkolonego instruktora. Będą również zajęcia z bibliografii (wspólne czytanie 
książek), zajęcia kulinarne, będzie kącik odpoczynku, organizowane kółka 
zainteresowań. 
 Radny Skiba zadał pytanie, czy pani kierownik jest przyjęta na cały etat, czy na 
½ etatu? 
 Na dzień dzisiejszy pani Parys jest przyjęta na umowę zlecenie do organizacji 
dziennego Domu Pobytu do końca lutego. Od 1 marca będzie cały etat, ½ - 
instruktor kulturalno – oświatowy, ½ - kierownik Seniora – Wigora – 
odpowiedziała pani Wróbel. 
 Innych pytań nie było. 
Ad pkt 8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 
budżetowej gminy Niwiska szczegółowo zreferowała wójt gminy Elżbieta Wróbel. 
 W dyskusji radny Stanisław Bryk nawiązując do wydzielonych środków na Izbę 
Wytrzeźwień jest zdania, że wożenie pijaków do Rzeszowa to przesada. 
Lepiej ich odwieźć do domu.  
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 Pani wójt wyjaśniła, iż corocznie wydzielaliśmy te środki w budżecie gminy, 
występowaliśmy o zawarcie umowy, ale prezydent porozumienia nie podpisywał. 
Mimo to w 2015 roku 23 osoby z terenu gminy Niwiska wywieziono do Izby 
Wytrzeźwień w Rzeszowie. Nie wszyscy mają dochody, aby ściągnąć z nich koszty 
pobytu w Izbie Wytrzeźwień. 
 Innych uwag nie było, uchwałę poddano pod glosowanie, w którym wzięło 
udział 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada Gminy 
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/106/2016 w sprawie wprowadzenia zmian 
do uchwały budżetowej gminy Niwiska na 2016 rok. 
 Ad pkt 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej 
również omówiła pani wójt. Zmiany polegają na tym, że na podstawie 
weryfikujących uchwałę w Regionalnej Izbie Obrachunkowej przy upoważnieniu 
wójta gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie dostawy wody, odbioru 
ścieków, dostawy gazu, energii i licencji na oprogramowanie komputerowe, nie 
może być wskazana kwota. Ponadto  w aktualnej prognozie zostały uwzględnione 
te zmiany w budżecie, które przed chwilą zostały przegłosowane. 
 Radni – nie wnosząc uwag – jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr XIX/107/2016 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niwiska. 
 Ad pkt 10. Potrzebę podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
finansowego w celu realizacji projektu p.n. „E – usługi w powiecie kolbuszowskim” 
uzasadniła pani Elżbieta Wróbel. Uchwała ta jest następstwem podjętej na 
poprzedniej sesji uchwały w sprawie przystąpienia do projektu. Złożenie wniosku 
przypada na 1 marca 2016 roku, w tej chwili we wszystkich gminach są sesje, 
które dookreślają wkład własny. Po dostarczeniu tych uchwał do gminy Niwiska 
jako lidera, powstanie projekt na to zadanie i zgłoszony do RPO. W gminie Niwiska 
zabezpieczenie środków na realizację projektu to kwota 70 000 zł w roku 2017. 
Może być to kwota mniejsza, ponieważ obwarunkowania są różne. Toczą się 
jeszcze prace nad wspólną serwerownią wszystkich siedmiu samorządów, być 
może koszt serwerowni będzie mniejszy, niż zakładamy. W ramach projektu 
będzie dział I - e – dziennik, ponieważ jest obowiązek prowadzenia dziennika 
elektronicznego w placówkach oświatowych od 1 września 2017 r. Koszt tego 
zadania wynosi 102 828 zł. II dział – e należności, czyli dostosowanie programów 
komputerowych pod dostęp dla mieszkańca i podatnika ( śmieci, akcyza, podatki). 
Programy będą miały licencję wieczystą, oraz chcemy, by wszystkie opłaty przez 2 
lata były w ramach projektu pokryte. Dział ten wynosi 146 370 zł. Kolejny dział – 
modernizacja strony internetowej gminy Niwiska. w tym dostosowanie pod 
potrzeby osób niesłyszących i słabo widzących. Tego sami nie zrobimy bez pomocy 
firmy zewnętrznej. Planowany  koszt wyniesie 8 610 zł. Po wybraniu tego projektu 
przez RPO będą obowiązywały wszędzie przetargi. Kolejny dział – e sesja, podgląd 
na salę obrad, spotkania, konferencje, szkolenia, sesje, komisje rady. 
Przewidywana kwota – 89 667 zł. Tutaj mamy tablety dla radnych i sołtysów z 
oprogramowaniem, terminal i oprogramowanie do transmisji. Mamy platformę, 
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którą musimy stworzyć pod e-należności, koszt – 12 300 zł. Udział w 1/7  
w utworzeniu serwerowni w powiecie – 98 000 zł. Łącznie z promocją i studium 
wykonalności wartość projektu na gminie Niwiska to kwota 460 859,16 zł., czyli 
wkład własny gminy wyniesie 69 128,87 zł. Uchwała w sprawie zabezpieczenia 
środków jest potrzebna do podpisania wniosku o środki unijne. Jeżeli się wniosek 
załapie, planujemy realizację zadania do 31 grudnia 2017 roku. 
 W dyskusji zabrali glos: 
 Radny Adam Świder zadał pytanie, czy to poprawi jakość internetu? 
 Jakości internetu ten program nie poprawia – odpowiedziała pani Wróbel. 
Jedynie informatycznie w Urzędzie Gminy, gdzie będzie nowy serwer i obciążenie 
będzie mniejsze. Natomiast w tym programowaniu unii 2014 – 2020 jest dalsza 
rozbudowa w Polsce  wschodniej internetu szerokopasmowego. 
 Reasumując przewodniczący rady zaznaczył, że projekt dotyczy technicznych 
spraw, urządzeniowych, nie sieciowych. 
  Innych pytań nie było, po odczytaniu treści uchwały przystąpiono do 
głosowania. ”Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała nr 
XIX/108/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w celu 
realizacji projektu p.n.: „E – usługi w powiecie kolbuszowskim” została podjęta 
jednogłośnie. 
 Ad pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki w Niwiskach. 
 Referuje wójt gminy Elżbieta Wróbel. Temat ten dotyczy świetlic wiejskich, Na 
dzień dzisiejszy w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy zostały dopisane 
stanowiska instruktorów świetlic, z wyłączeniem Niwisk i Siedlanki. Został 
przeprowadzony konkurs i nabór na instruktorów świetlic oraz złożony wniosek do 
Powiatowego Urzędu Pracy na staże dla świetlicowych. Umowy z zatrudnionymi 
osobami będzie podpisywał Urząd Gminy. W budżecie UG są środki na pomoce 
dydaktyczne dla funkcjonowania świetlic, natomiast jednostką organizacyjną, 
która została przez Radę Gminy powołana ds. kultury, jest Gminny Ośrodek 
Kultury i Biblioteki. Tej jednostce gminy musimy dopisać w statucie nadzór 
merytoryczny nad świetlicami, żeby te instytucje kultury współpracowały ze sobą 
oraz żeby miały merytoryczną pomoc. Odbędzie się spotkanie instruktorów 
świetlic z dyrektorem GOKiB, wyznaczony zostanie termin na przygotowanie planu 
pracy świetlicy w danej miejscowości.  Następnie instruktorzy muszą zrobić 
spotkanie z radami sołeckimi oraz sołtysami celem nawiązania współpracy oraz 
dostosowania się pod potrzeby mieszkańców. Plany pracy są zatwierdzane przez 
radę sołecką oraz sołtysa. Będą składane sprawozdania z funkcjonowania 
świetlicy. 
 Radny Piotr Skiba zastanawia się, kto będzie się zajmował tymi sprawami w 
Niwiskach i Siedlance, gdzie nie będą przyjmowani instruktorzy świetlic. Jego 
zdaniem bibliotekarki mają swój przydział czynności, wypożyczać książki 
przychodzą czytelnicy przez cały dzień i bibliotekarka powinna się tym zajmować. 
Radny ma wątpliwości, czy te bibliotekarki dadzą sobie radę. Uważa, że powinni 
być przyjęci tacy instruktorzy w Niwiskach i Siedlance, natomiast bibliotekarki 
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winny współpracować z instruktorami w terenie. Panie w bibliotekach mają swoje 
przydziały czynności, teraz będzie się im dokładać roboty.  
 Pani Elżbieta Wróbel jako była pracownica biblioteki wie, czym się powinna 
biblioteka zajmować. To nie tylko wypożyczanie książek, ale też lekcje 
biblioteczne, zajęcia z dziećmi, kółka zainteresowań. Nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby prowadzić zajęcia, osoby przychodzące wypożyczyć książkę sami sobie jej 
szukają. To wszystko da się obsłużyć. To ma w terenie funkcjonować, ma się 
wszystko zazębiać i fajnie pracować. Panie bibliotekarki powinny prowadzić 
świetlice, gdzie powinny być dzieci, starsi, powinny odbywać się zajęcia kółka 
zainteresowań, lekcje biblioteczne i to robią, tylko powiążemy to jeszcze z 
terenem. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki jest instytucją kultury na terenie 
gminy. Dlatego podniesione zostały pieniądze dla GOKiB bo tym osobom też się  
należą większe pieniądze, bo zaangażowanie będzie większe. Gmina prowadziła 
już w tym kierunku działania, prowadziliśmy z „suwaka” szkolenia, w których 
uczestniczyły też panie z bibliotek. Kiedyś były obawy, jak będzie funkcjonował 
GOK i Szkoła Muzyczna. Dzisiaj GOKiB tętni życiem, dzięki Szkole Muzycznej 
ruszyliśmy z tańcami. 
 Dyrektor GOKiB Małgorzata Tetlak jest bardzo zadowolona z tego, że będą 
funkcjonować świetlice w naszej gminie, ponieważ -  jak podkreśliła – nie 
dysponuje zbyt liczną kadrą. Bardziej od nadzoru liczy na ścisłą współpracę, będą 
to dodatkowe ręce do pracy, wyjdzie z korzyścią i dla GOKiB, i dla sołectwa.  
W poszczególnych sołectwach będą przeprowadzone ankiety, żeby dowiedzieć 
się, czego oczekują mieszkańcy. Na pewno to zaowocuje wieloma imprezami, 
zajęciami i będzie to dobrze funkcjonować. 
 Radny Adam Chlebowski zadał pytanie, kto będzie się zajmował księgowością 
instruktorów świetlic? Mogą się zdarzyć zwolnienia lekarskie, urlopy 
macierzyńskie, komu to zostanie przypisane? 
 Odpowiedzi udzieliła pani wójt. Jest to w strukturze Urzędu Gminy, a więc UG 
jako instytucja wiele spraw prowadzi. Nie jest tak, że coś dochodzi i pieniądze są 
dokładane, pracy się tylko dokłada.  Stanowisko d.s. promocji dostanie nadzór 
merytoryczny, do księgowości dojdą sprawy finansowe.  
 W relacjach pracownik – pracodawca za pracownika odpowiada  pracodawca, 
w tym przypadku – wójt gminy. Zatrudnia ludzi, za nich odpowiada, rozlicza, 
załatwia sprawy finansowe. W kwestii merytorycznego nadzoru, sprawę 
koordynuje dyrektor GOKiB w zakresie harmonogramów, planów działania, 
pomysłów, spotkań, itd. – wyjaśnił pan Robert Róg. 
 Radny Skiba ma nadal wątpliwości w tych sprawach. Bibliotekarki są na 
najniższych wynagrodzeniach, a roboty się im dokłada. Stąd pytanie, czy to będzie 
dobrze funkcjonowało? By później – jeśli coś nie wyjdzie  w terenie,  będzie się 
mówić,  że rada za tym zagłosowała. Radny pochwala działalność Ośrodka Kultury,  
jest tam duży ruch, pracy mają dużo – do przesady. Patrząc na ich pobory – 
marnie zarabiają, a robią dużo dobrej roboty w terenie. Miejscowości Niwiska i 
Siedlanka będą pokrzywdzone, ponieważ nie planuje się zatrudnienia 
instruktorów świetlic. Ale skoro dyrektorka GOK-u się zgadza, to niech tak będzie, 
ale jak będzie później narzekać, to będziemy ją rozliczać –powiedział radny. 
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 Radny Adam Świder stawia wniosek o zakończenie tej dyskusji. Pani wójt 
złożyła obszerne wyjaśnienie, dołożyła do tego pani dyrektor GOKiB, podsumował 
dobitnie przewodniczący rady. Dalsza dyskusja nie ma sensu. 
 Przewodniczący rady zamyka dyskusję i przechodzi do odczytania projektu 
uchwały. Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/109/2016 w sprawie 
zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach. 
 
 Ad pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu  
i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Niwiska na lata 2016 – 2020  
z perspektywą do 2032 roku. 
Projekt uchwały zreferowała pani wójt. Mieliśmy program usuwania azbestu do 
roku 2015 z perspektywą do roku 2020. Na dzień dzisiejszy do 29 lutego br. jest 
termin złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na odbiór odpadów niebezpiecznych. Do wniosku musimy 
przedłożyć aktualny program usuwania azbestu, w związku z tym został ten 
program opracowany .Zgodnie z procedurą projekt uchwały został zaopiniowany 
przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i uzgodniony  
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wg inwentaryzacji  
przeprowadzonej przez sołtysów,  na terenie gminy kilka lat temu znajdowało się 
ponad 4620 kg eternitu. W ciągu czterech lat usunięto 240 ton eternitu, na dzień 
dzisiejszy mamy złożone nowe wnioski od właścicieli posesji, będziemy 
występować do WFOŚiGW z wnioskiem o odbiór. 
 Radny Robert Róg zadał pytanie, czy azbest składowany przy ulicy Mieleckiej 
został ujęty do utylizacji. 
 Podobne pytanie zadał pan Adam Chlebowski, czy ujęty został azbest złożony 
przy ul. Wspólnej, który leży już 2 lata? 
 Do powyższego ustosunkowała się pani Agnieszka Zygmunt, właściciele 
dokonali właściwych zgłoszeń i azbest jest ujęty.  
 Radni -  nie wnosząc uwag – jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr XIX/110/2016  
w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Niwiska na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2032 roku. 
 
 Ad pkt 13. Interpelacje i zapytania radnych. 
 Wójt gminy Elżbieta Wróbel zapoznała z zarządzeniem nr 6 z 26 stycznia 2016 
roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu gminy Niwiska dla klubów 
sportowych. UKS Niwa Niwiska – 18 000 zł.,  UKS Gryf Trześń – 2 000 zł., LKS Orzeł 
Kosowy – 21 500 zł., LKS Zacisze Trześń – 21 500 zł., LKS Błękitni Siedlanka – 
21 500 zł., LKS Marmury Przyłęk – 16 000 zł., LKS Hucina w Hucinie Staszówce – 
8 000 zł.  
  Radny Adam Chlebowski porównał los LKS Hucina do kulawego jelonka, który 
biega po lesie. Skierował do przewodniczącego Rady Gminy następujące słowa: 
„Panie przewodniczący, jeśli jelonek biega po lesie, kulejący, to co by pan zrobił 
z tym jelonkiem, stara się mu pomóc, czy go pan dobija? Jest tak, że jeśli komuś 
zdarzy się nieszczęście, to nawet w sądzie największemu recydywie daje się szansę 
poprawienia. Uważam, że taka szansa nie została da kulejącemu klubowi, którym 
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jest LKS Hucina. Sekcja piłki nożnej została rozwiązana lub zawieszona w Hucinie, 
z tego tytułu zajęto się szczególną troska o młodzież.   W twej chwili 
prawdopodobnie szkolonych jest 29 chłopaków z terenu naszej gminy. Być może 
za 2 lata część z nich wstąpi w szeregi seniorów. Radny porównał koszt utrzymania 
klubu siatkarek z Niwisk do piłkarzy z Huciny. Siatkarek w zespole gra sześć, mają 
18 000 zł. Piłkarzy w drużynie gra jedenastu, przeznaczono 8 000 zł. Chłopcy  
z Huciny przyjeżdżają dwa razy w tygodniu na salę gimnastyczną, za którą muszą 
płacić. „Niwa” ma płatnego instruktora, który się zajmuje nimi. Za salę „Niwa” nie 
płaci. Jak to się ma jedno do drugiego? – pytał radny. Tego kulejącego się dobija, 
aby nie powstał, a tego profesjonalnego, który ma możliwości, nie płaci za salę,  
się preferuje. Może dojść do tego, że sportowcy z Huciny przyniosą klucze do pani 
wójt i położą na biurku, co wtedy zrobimy z tym obiektem? Niech rada gminy 
zajmie się tą działalnością i tym obiektem! Jak wyliczono – 4 tys. zł. nawet nie 
starczy na opłaty w Hucinie. Podział środków jest wielce krzywdzący dla LKS 
Hucina – zaznaczył radny Chlebowski. 
 Wójt gminy pani Wróbel zabierając głos wyjaśniła, ze na UKS Niwa jest  
18 tys. zł., ale kwota ta nie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego. Tutaj doszła liga 
siatkarek, która jeździ po terenie całego województwa i koszty tam są całkiem 
inne. Tutaj nie możemy porównać juniorów, którzy grają na miejscu lub bardzo 
blisko. W Niwiskach 14,5 tys. zł. jest na same siatkarki. Temat podziału środków 
był z prezesami wszystkich  klubów. Musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że na 
dzień dzisiejszy w Hucinie są sami juniorzy. Inaczej jest w klubach, gdzie jest junior 
i senior, a więc Siedlanka, Trześń, Kosowy, inaczej jest w Przyłęku, bo jest sam 
senior. Koszty w tych klubach są inne. Jeśli w Hucinie powstanie drużyna 
seniorów, jest na to zabezpieczona rezerwa.  
 Nie wszystko jest prawdą to, co pani mówi – zareagował radny Chlebowski. 
Podział pieniędzy – jak powiedział prezes – został przywieziony w teczce. Do tego 
prezes klubu LKS Hucina nie miał prawa głosu (szkoda, że nie było protokolanta). 
Każdy klub jadąc na trening i korzystając z bazy musi płacić, UKS natomiast – nie 
płaci, choć korzysta z energii elektrycznej, szatni, pryszniców. Dlaczego  
LKS-y płacą? – pytał radny. Ponadto zadał pytanie, czym się różni LKS Hucina  
( 8 tys. zł) od LKS Przyłęk (16 tys. zł.), który też ma jedną drużynę, czy to nie jest 
zbyt duża różnica? 
 To też nie jest prawdą -  odpowiedziała pani Wróbel. Przypomniała, że  
w tamtym roku LKS Hucina otrzymał pieniądze na cały rok na seniorów, od jesieni 
nie prowadził seniorów, ale nikt pieniędzy nie zabierał. Pani wójt uważa, że za te 
pieniądze klub kupił to, co potrzebował do przodu. Natomiast prezes klubu 
z Huciny nie głosował, bo nie chciał. Nikt mu głosu nie zabierał. Prezesi klubów 
znają realia i koszty i wiedzą, ile kosztuje utrzymanie drużyny seniorów czy 
juniorów. Na spotkaniu byli sami profesjonaliści i to oni podzielili pieniądze. 
 Zdaniem radnego Bryka szkolenie młodzieży na sali gimnastycznej powinno się 
odbywać bezpłatnie. Hala w Niwiskach  była budowana w latach 90 – tych i było 
jasne stanowisko, że będzie korzystać młodzież jak też dorośli bezpłatnie. Obecnie 
jest dwie hale, w Niwiskach i Siedlance i można rozdzielić drużyny młodzieżowe do 
korzystania z nich. Jeżeli szkoła ma problemy, to należy pokryć ze środków 
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gminnych koszty związane z korzystaniem z hali, by ta młodzież się rozwijała.  
 Pani wójt dopowiedziała, ze UKS środki finansowe wykorzystuje na przejazdy 
na zawody, bo to jest młodzież  gimnazjalna. Czasem zakupią piłki czy sprzęt 
sportowy. Mamy rozliczenie wszystkich klubów i można sprawdzić, na co poszły 
środki finansowe z budżetu gminy. 
  Przewodniczący rady Robert Róg tłumaczył, że nie jest tak, że ktoś kulejącego 
dobija. „Dobrze pan wie, że nie tak dawno żeście awansowali, nikt wam żadnych 
kłód pod nogi nie rzucał, zostały wam zwiększone środki. Ja wam nie 
zozpierzchłem drużyny, nie wszedłem na boisko i nie powiedziałem, rozejdźcie się 
do domów. Niech pan nie mówi, że ktoś chce dobijać kulawego. Sami w swoim 
środowisku najlepiej wiecie, jak to wygląda, dlaczego tak się stało. Natomiast 
środki na sport zostały do budżetu wyasygnowane. Zebrały się osoby 
kompetentne – prezesi, osoby które znają od środka te sprawy, jak funkcjonuje 
klub, jakie koszty są niezbędne do funkcjonowania. Po analizie takie zapadły 
decyzje. Trzeba sobie tak układać, żeby się w tej kwocie zmieścić. Generalnie  
z brakiem środków borykają się wszystkie kluby i też w tych kwotach się nie 
mieszczą, ale każdy stara się robić wszystko, żeby funkcjonować w tym budżecie, 
który ma. Nie jest łatwo odbudować to, co runęło, ale szkoda, żeby obiekt stał 
pusty. Wszystkie kluby szukają sponsorów, Hucina na razie musi tak 
funkcjonować, dopóki nie utworzy drużyny seniorów, wtedy można do tematu 
powrócić. Obecnie nie ma możliwości cofnięcia podjętych decyzji i zwiększenia 
dopłaty do sportu. Rada nie może też zmienić zarządzenia wydanego przez wójta, 
które zawiera ustalenia.” 
 Radny Piotr Skiba zadał pytanie, dlaczego LKS Hucina nie utworzyła B klasy? 
Drużyna mogła grać w B klasie i nie byłoby problemów. Po drugie jest dopiero 
początek roku i 8 tys. zł. na pół roku wystarczy. Nie wiadomo, czy między czasie 
nie znajdą się jakieś pieniądze. Na remont pompy pani wójt może znajdzie środki 
w ramach utrzymania boisk sportowych – dodał radny. 
 Pan Adam Chlebowski tłumaczył, że boisko było podlewane wodą ze stawu, nie 
korzystano z wodociągu, ale były krzyki, że za dużo energii się zużywa. Pom 
ok. 700 zł. Jeżeli chodzi o utworzenie B klasy, nie było zawodników. Zarząd  
z Dzikowca zabrał czterech, do  Kosów poszło dwóch,  do Trześni – dwóch, 
zrezygnowało całkowicie – dwóch. Winą za taki stan radny obarcza  zarówno były 
zarząd, jak też zawodników. Myślano tak, że dostaną 14 tys. zł. za awans 
i pieniądze będą wśród nich rozdzielone. Jak stwierdzono, że nie będzie tych 
pieniędzy, zawodnicy rozpierzchli się po powiecie kolbuszowskim. 
 Przewodniczący rady przerwał dyskusję w tym temacie uznając, że wszystko 
zostało powiedziane. 
 Radny Stanisław Rzemień będący zarazem sołtysem wsi Kosowy podjął temat 
sołtysów. Będąc sołtysem dziesiąty rok stwierdził, że robi się co raz gorzej, zabiera 
się pieniądze sołtysom jak się tylko może i z której się tylko może strony. Radni są 
przeciwni sołtysom i ogólnie atmosfera jest niesprzyjająca. Sołtysi nie mogą 
inkasować podatku od prowadzących działalność gospodarczą. Panu Rzemieniowi 
z tego tytułu doszłoby ok. 300 zł. Trzeba to wyjaśnić. Sprawa druga dotyczy 
roznoszenia decyzji na podatek. Sołtys musi przejść każdy dom, niejednokrotnie 
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musi podejść do tego samego domu 2 – 3 razy. Jeżeli sołtys komuś nie dostarczy 
decyzji podatkowej, to gmina mu wyśle, a najtańszy znaczek kosztuje 2,50 zł. 
 A gdyby tak sołtysowi dano 1 zł. od rozniesienia każdego nakazu, czyżby się tak 
strasznie wzbogacił ? Za prowizję sołtys ma zrobić: sołtysiadę, puchar wójta, 
biesiadę u Hupki, spotkanie rady sołeckiej, zebranie wiejskie. Nikt się nie pyta, czy 
sołtysowi potrzebny jest jakiś sprzęt czy może artykuły, ma to wszystko 
zorganizować. Do tego wyjazdy do mieszkańców , bo są różne zgłoszenia. Na samo 
paliwo idą kolosalne pieniądze, nie mówiąc o telefonach. Za 200 zł, jakie sołtys 
otrzymuje miesięcznie, stawia się kolosalne wymagania. Teraz mówi się, że 
podatki będzie się płacić przez internet. Z jednej strony zabiera się sołtysowi 
pieniądze gdzie się tylko da, z drugiej strony – nie ma żadnej zachęty, a powinien 
być doceniany choćby poprzez dołożenie paru złotych za niektóre czynności. 
Trzeba pamiętać, że mieszkańcy pierwsze żale kierują do sołtysa. Wójt nawet  
w 80% nie wie, za co sołtysowi się dostaje od mieszkańców. A za co? – pyta pan 
Rzemień, za 200 zł. m – cznie? Zdaniem dyskutanta trzeba coś zmienić. 
Nawiązując do świąt związanych z powstaniem samorządu gminnego stwierdził, 
że prezentuje się wszystkich radnych pełniących te funkcje od powstania 
samorządu, otrzymują dyplomy, książki, nagrody. O sołtysach się nie wspomina, 
nikt nie wie, w jakich latach które osoby były sołtysami. Reasumują stwierdził, że 
sołtysowi rzuca się dużo obowiązków, natomiast co raz mniej się go docenia. 
 Radny Chlebowski popiera wypowiedź przedmówcy, „szkoda tylko, że nie dwie 
sesje wcześniej, bo sołtysi zostali ograbieni” - zaznaczył. Dołożył do obowiązków 
sołtysa rozprowadzenie marchewki, jabłek, pietruszki itd. 
 Zabierając głos radny Skiba tłumaczył, iż nieprawdą jest, że radni są przeciwko 
sołtysom, bo to nie był wniosek radnych. Pan Skiba uważa, że sołtysi będący 
radnymi  powinni brać pieniądze przysługujące sołtysowi i radnemu, byłoby to 
sprawiedliwe, a ustawa tego nie zabrania. Radny zapewnił, że będzie stawiał 
wniosek o zmianę tego zapisu. 
 Wójt gminy Elżbieta Wróbel ustosunkowując się do wypowiedzi pana 
Rzemienia powiedziała, że zmieniły się realia. W uchwale w sprawie prowizji dla 
sołtysów był podniesiony procent za dostarczenie deklaracji. Dzisiaj zmieniły się 
czasy, ludzie wpłacają sami w banku czy przez internet, dlatego prowizja poszła  
w dół mimo podnoszenia podatków. Temu należałoby się przyglądnąć i pochylić.  
Jeżeli chodzi o rozprowadzanie marchewki, była to decyzja wójta, akcji podjęto się 
charytatywnie za pomocą sołtysów. Ale Caritas może to zrobić przy pomocy 
księży. Możemy też nie ściągać marchewki czy jabłek, jeżeli sołtys z Kosów powie, 
że nie robię z tym, nie wieziemy na Kosowy. Zawsze z sołtysami jest narada, się 
określili, czy się podejmują tej akcji. Jeżeli chodzi o podatek od działalności 
gospodarczej, prowadzący działalność dokonują wpłat przelewem, by móc 
odliczyć sobie ten podatek. 
 Przewodniczący rady zwrócił się z prośbą do pani wójt o rozeznanie, czy jest 
możliwe płacenie podatku od działalności gospodarczej u sołtysa? Natomiast co 
do kwestii związanej z sołtysami, trzeba sprawę przedyskutować na Komisji 
Rozwoju Społeczno – Gospodarczego. 
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 Sołtys z Kosów pan Rzemień odnosząc się do wypowiedzi pani wójt mocno 
zaznaczył, iż nigdy z jego ust nie padło stwierdzenia, by nie przywozić mu darów  
z banku żywności, bo nie będzie obsługiwał. Ostatnio rozwiózł do domów 350 kg 
jabłek, jeżeli coś jeszcze będzie, zawsze rozwiozę.” Jeżeli chodzi o działalność 
społeczną – dopóki będę sołtysem, co będzie, rozwiozę i obsłużę wszystkich. Ja nie 
mówię o rozwożeniu marchewki i nigdy z moich ust nie padło, że chcę za to jakieś 
pieniądze. Mówiłem o docenieniu sołtysów w sprawie decyzji i podatków. 
Natomiast proszę mi nie wkładać w usta, że sołtys z Kosów nie chce przyjąć 
 i rozwozić darów. Będę rozwoził i nie chcę za to nic”- zaznaczył pan Rzemień. 
 Wójt gminy pani Wróbel podnosząc temat sołtysów poinformowała, ze chciała 
zrobić na gminie Niwiska zakładkę „ku pamięci” tych, którzy kiedyś pełnili funkcje 
społeczne, radni, sołtysi, pracownicy administracyjni urzędu. Nie było problemu  
z radnymi, ale jeśli chodzi o sołtysów, którzy nie żyją, w Urzędzie Gminy nie 
znajdziemy, w jakich latach był sołtysem. Pani wójt zaapelowała do sołtysów oraz 
radnych o pomoc w tym zakresie. Zakładką obejmiemy społeczników od 1973 
roku, czyli od powstania gmin. 
 Radna Danuta Dłużeń zwraca się z prośbą o pozyskanie żużla na drogi gminne. 
W imieniu mieszkańców Huciska dziękuje za  marchewką oraz jabłka. 
 Ad. pkt.14. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 Radny Chlebowski przypomniał o apelu przewodniczącego rady, skierowanego 
do radnych, aby ci uczestniczyli nie tylko w sesjach, ale też spotkaniach. Zwrócił 
się do  pana Roberta Roga z zapytaniem, dlaczego nie uczestniczył w pięknym 
festiwalu twórczości sołectw, który odbył się na terenie naszej gminy? 
 Przewodniczący rady odpowiedział, że nie mógł uczestniczyć w tej 
uroczystości, ponieważ bronił pracy podyplomowej. 
 Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, na tym zakończono obrady XIX 
sesji VII kadencji Rady Gminy Niwiska. 
 
 
       Protokołowała:  


