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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 30 marca 2016 r. 

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych. ( Brak radnego Bryka). 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. Ocena funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niwiska 
na 2016 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy 
Niwiska na 2016 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy w 
2016 roku dla Powiatu Kolbuszowskiego. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Sprawy różne i wolne wnioski. 
Ad pkt 1. Obradom przewodniczył pan Robert Róg – przewodniczący Rady Gminy 
Niwiska, który po otwarciu obrad i powitaniu radnych oraz zaproszonych gości 
stwierdził, iż w sesji uczestniczy 14 radnych, Rada Gminy jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał. Do porządku obrad uwag nie było. 
Ad pkt. 2. Do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono żadnych uwag. 
Ad pkt. 3. Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o terminowym złożeniu 
oświadczeń majątkowych oraz rzetelnym ich wypełnieniu. 
Ad pkt 4. Wójt Gminy Elżbieta Wróbel złożyła informację o realizacji zadań w okresie 
międzysesyjnym od 18 lutego 2016 r. do 30 marca 2016 r. /Informacja stanowi 
załącznik do protokołu/. 
Ad pkt 5. Informację z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi przedstawiła z –ca wójta gminy Jolanta Marut. /Informacja stanowi 
załącznik do protokołu/. 
W dyskusji zabrali głos: 
 Radny Adam Chlebowski zadał pytanie, czy kluby Sportowe i sołectwa mają 
prawo wystawiać swoje pojemniki ze śmieciami do ulicy, chociaż nie mają podpisanej 
umowy? 
Kolejna sprawa zgłaszana przez mieszkańców – niezbyt trafnie ustalone jest 
odbieranie odpadów segregowanych w m – cu marcu i m-cu grudniu. W czasie świąt 
jest większe zużycie towarów i pozostaje dużo różnego rodzaju opakowań. Zdaniem 
radnego dobrze by było zmienić te terminy na kwiecień i styczeń. 
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  Odpowiedzi udzieliła pani Elżbieta Wróbel. Dzisiaj gmina nie ma limitu odbioru 
odpadów, odbierane są wszystkie, które są wystawione do trasy, gdzie przejeżdża 
samochód DEZAKO. Jedynym problemem jest brak kosza, bo dostarczany jest tylko 
tym, którzy złożyli deklarację. 
 Radny Piotr Skiba zaznaczył, że DEZAKO dobrze obsługuje naszą gminę, nie ma 
żadnych problemów, mieszkańcy nie zgłaszają też żadnych uwag. 
 Członek Zarządu DEZAKO pan Zygmunt Kosiba powiedział, że firma jest 
zadowolona ze współpracy z przedstawicielami gminy, sołtysami wsi i mieszkańcami. 
Jeżeli są jakieś niedociągnięcia, firma po otrzymaniu zgłoszenia na bieżąco reaguje. 
Odpowiadając panu Chlebowskiemu podkreślił, że jeżeli będą wystawione worki, 
zostaną zabrane. Jeżeli chodzi o harmonogram odbioru odpadów, jest on elastyczny i 
w uzgodnieniu z gminą może ulec zmianie. 
 Przewodniczący rady pan Robert Róg złożył podziękowania dla firmy. Z opinii 
komisji jak też społeczeństwa wynika, że zadowolenie z wykonywanych usług jest 
spore. Nie ma większych problemów oprócz pojedynczych spraw. Życzylibyśmy sobie 
nadal takiej dobrzej współpracy, zdrowego, normalnego, ludzkiego podejścia w 
kwestii zabierania śmieci w ilościach ponadnormatywnych – powiedział na 
zakończenie  pan Róg. 
 Pan Józef Prymon zadał pytanie, czy mieszkańcy mogą przywozić na teren  
ZUK-u opony oraz wielko gabaryty z wyprzedzeniem miesięcznym przed planowanym 
odbiorem tych odpadów? 
 W tej kwestii nie ma problemów – odpowiedział przedstawiciel DEZAKO. 
 Na tym zakończono dyskusję w temacie funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami. 
Ad pkt. 6. Wójt gminy Elżbieta Wróbel zakomunikowała, iż Rada Gminy na podstawie 
ustawy o ochronie zwierząt ma obowiązek corocznie uchwalić program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt tego 
programu na 2016 rok został uzgodniony z kołami łowieckimi, inspektorem 
weterynarii i ochroną środowiska, nie wniesiono żadnych uwag. Na dzień dzisiejszy 
gmina ma podpisaną umowę ze schroniskiem pod Kielcami, które rocznie będzie 
kosztowało 1 200 zł. 
 W dyskusji radni nie zabierali głosu. Jednogłośnie Rada Gminy podjęła 
uchwałę Nr XX/111/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niwiska na 
2016 rok. ( Głosowało 14 radnych). 
Ad pkt 7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzeni zmian do uchwały budżetowej 
gminy Niwiska na 2016 rok odczytała-  jednocześnie omawiając pani Wróbel. 
W kwestii przedmiotowej uchwały radni również nie podejmowali dyskusji. 
Jednogłośnie podjęto uchwałę Nr XX/112/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do 
uchwały budżetowej gminy Niwiska na 2016 rok. (Głosowało 14 radnych). 
Ad pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu gminy w 2016 roku dla Powiatu Kolbuszowskiego jest konsekwencją podjętej 
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok – wyjaśnił pan 
Robert Róg. 
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Po odczytaniu projektu uchwały poddano ją pod głosowanie. W głosowaniu wzięło 
udział 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Radni jednogłośnie 
podjęli Uchwałę Nr XX/113/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 
budżetu gminy w 2016 roku dla Powiatu Kolbuszowskiego. Rada Gminy postanowiła 
udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolbuszowskiego w 
kwocie 701 487 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania „budowa chodnika przy 
drodze powiatowej nr 1176 R Tuszyma – Niwiska- Kolbuszowa”. 
Ad pkt 9. W punkcie interpelacje i zapytania radnych pan Piotr Skiba – radny Gminy 
Niwiska złożył na ręce przewodniczącego Rady Gminy pana Roberta Roga pismo 
zatytułowane „Interpelacja i wniosek radnego”. Poruszył istotną kwestię dotyczącą 
wynagradzania pracowników niższego szczebla tj. pracowników fizycznych tzw. 
gospodarczych tut. urzędu, zakładów powiązanych z tut. urzędem jak Zakład Usług 
Komunalnych czy GOK oraz szkół na terenie gminy, którzy pracują w wymienionych 
jednostkach kilka czy kilkanaście lat i wciąż pobierają niskie lub rażąco niskie 
wynagrodzenie, w wysokości wynagrodzenia minimalnego lub niewiele większego. W 
myśl ustawy o pracownikach samorządowych, pracownikom gospodarczym jednostek 
samorządu terytorialnego i im podległych należy się dodatek za wysługę lat. Zdarza 
się jednak tak, że dodatek ten jest wliczany do wynagrodzenia. . Pracownik tak z 
dodatkiem jak też bez dodatku stażowego bierze minimalne wynagrodzenie. Radny 
Skiba wie, że jest to zgodne z prawem i  można tak robić, ale chciałby wiedzieć, 
dlaczego tak się robi? Winno się docenić sprawdzonych pracowników – mówił 
dyskutant. Często jest tak, że pracownik np. z 20 letnim stażem pracy zamiast dostać 
1850 zł plus 360 zł dodatku, mają 1660 zł plus dodatek za wysługę lat, wówczas suma 
przekracza minimalne wynagrodzenie, ale niewiele. A przychodzi młody pracownik, 
który musi dostać 1850 zł i on ma takie samo wynagrodzenie, jak ten pracownik, 
które pracuje 20 lat. Radny uważa, że jest to niesprawiedliwe, bo każdemu 
pracownikowi, czy jest to pracownik gospodarczy, czy sprzątaczka, czy ktokolwiek 
inny, należy się wynagrodzenie minimalne, a nagroda za długoletnią pracę nie 
powinna być do niego wliczana. Radny Skiba stwierdził, że jest to krzywdzące i 
oszukiwanie pracowników. Sytuacja dotyka tych, którzy zarabiają najmniej. 
Niekorzystną sytuację mogłaby naprawić zmiana regulaminu wynagradzana. Aktualny 
oparty jest na zarządzeniu z 2009 roku i nic się w tym temacie nie zmieniło. Radny 
Skiba zwrócił się do pani wójt z wnioskiem, żeby zmienić regulamin wynagradzania i 
unormować to wszystko w taki sposób, by wszyscy byli jednakowo traktowani. 
(Pełny tekst interpelacji stanowi załącznik do protokołu). 
 Przewodniczący rady powiedział m.in. „Jeżeli takie sytuacje rzeczywiście są, to 
należy się nad tym pochylić. To nie ma znaczenia, czy to jest stanowisko referenta, 
inspektora czy sprzątaczki, zasady powinny być dla wszystkich równe. Trzeba zrobić 
tak, żeby niektóre zapisy czy  przepisy czy inne formy nie były wykorzystywane do 
tego celu, żeby zarobki spadały”. 
Ad pkt 10.  Sprawy różne i wolne wnioski. 
 Radny Powiatu Kolbuszowskiego Zbigniew Ofiara zgłasza, że na drodze 
wybudowanej jesienią koło kortu tenisowego pojawiło się dużo pęknięć i wgnieceń. 
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Nie wiadomo, czy to jest skutkiem zimy, czy złego wykonania. Ponadto wymagane 
jest postawienie na tej drodze znaków ograniczenie prędkości oraz tonażu. 
 Wójt gminy odpowiedziała, że znaki zostały zamówione i czekamy na ich 
dostawę. Natomiast nieprawdą jest, że droga popękała. Był tam pracownik UG pan 
Staroń z wykonawcą i stwierdzili, że droga nie spękała. 
Ponadto pani Wróbel poinformowała o wysokości subwencji oświatowej, która jest 
mniejsza prawie o 142 tys. zł. Będziemy mieć problem, co z tym fantem zrobić – 
stwierdziła. Na sesji kwietniowej musimy się nad tym tematem pochylić. Będą cięcia 
w oświacie – zapowiedziała.  
Naświetliła temat uregulowania stanu prawnego boiska do siatkówki w Przyłęku, 
które jest obok szkoły. Dzisiaj jest to Skarb Państwa w zarządzie Nadleśnictwa 
Tuszyma. W roku 2011 gmina próbowała to zasiedzieć, było postanowienie sądu, że 
do zasiedzenia brakło 4 lata. W 2014 roku przerwaliśmy zasiedzenie sprawą w sądzie 
o dojazd konieczny do przepompowni ścieków. Obecnie wchodzi w grę tylko spec 
ustawa – droga gminna publiczna. Szacunkowy koszt przeprowadzenia tej operacji - w 
granicach 18 tys. zł. Później będzie jeszcze odszkodowanie dla Lasów Państwowych - 
Nadleśnictwa Tuszyma. 
Poinformowała, że koło połowy kwietnia na teren gminy przyjedzie ok. 40 ton jabłek. 
 Zdaniem przewodniczącego Rady Gminy należy podjąć działania w tym 
kierunku, aby ten teren przejąć i taką odpowiedź należy wystosować do Nadleśnictwa 
Tuszyma.  
 Radny Adam Chlebowski zauważył, że na wielu drogach pojawiły się pęknięcia. 
należy na to zwrócić uwagę podczas posiedzenia Komisji Prawa. 
Kolejny temat, jaki poruszył radny dotyczył drogi biegnącej od strony Huciny 
Staszówki  do Kosów. Jest tam trudny temat, ale w przyszłym roku z nowym 
budżetem wspólnie powinniśmy go zrealizować. Radny uważa, że jest tam jakieś 
światełko w tunelu, mieszkańcy oczekują na bardziej konkretne rozmowy, winna się w 
to włączyć pani wójt.  
 Radny Stanisław Rzemień nawiązując do szumnie zapowiadanych podwyżek 
dla sołtysów powiedział, że do tej pory nie ma nic. Jaka jest sytuacja w tej dziedzinie? 
– pyta radny. 
 Po wyjaśnieniach, iż na sesji styczniowej dieta dla sołtysów uległa podwyżce i 
wynosi 270 zł m – cznie, sołtysi zgłosili, że nadal otrzymują 200 zł. 
 Pani wójt zapewniła, iż w najbliższym czasie zaległe kwoty zostaną sołtysom 
wyrównane. 
 Na tym zakończono obrady XX sesji Rady Gminy Niwiska. 
 
         Protokołowała: 


