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 Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 26 kwietnia 2016 r. 

 

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.  Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 

Niwiska, w tym stan dróg gminnych i powiatowych. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

7.  Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z funkcjonowania 

pomocy społecznej w Gminie. 

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu opieki nad  zabytkami. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej 

gminy Niwiska na 2016 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej 

i zaciągnięcie zobowiązania pomiędzy Gminą Niwiska i Gminą Majdan 

Królewski, w celu wspólnej realizacji projektu p.n.: Edukacja szansą na 

rozwój”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Niwiska do Stowarzyszenia 

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. 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 15 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 poruszając kwestię kanalizacji wsi 
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Hucisko zaznaczył, że sprawa  wymaga doprecyzowania.  Na komisji była mowa  

o przydomowych oczyszczalniach, niemniej jednak przysiółek Zalesie domaga się 

włączenia do kanalizacji sieciowej. Argumenty mieszkańców są takie, że jest to 

teren zbyt podmokły, może to zagrażać funkcjonowaniu przydomowym 

oczyszczalniom, w związku z tym może to rodzić problemy. Przewodniczący rady 

podjął rozmowy z panią wójt i wstępnie podjęto ustalenia, że dokumentacja w tym 

zakresie zostanie zlecona do wykonania i ten przysiółek będzie wpinany do 

normalnej sieciówki wyłączając przydomowe oczyszczalnie. Niemniej jednak to 

może rodzić skutki związane z czasem. Jeżeli w tym roku ogłoszony będzie nabór, 

to wniosek należy bezwzględnie składać, żeby środki pozyskać na ten cel. Decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach już jest wydana dla tej inwestycji z 

pominięciem działek Zalesia. Może być taka sytuacja, że te dokumenty nie zgrają 

się w czasie przed wnioskiem i wtedy pójdzie to, co będzie możliwe. Pan 

przewodniczący przekazał radnym zaproszenie na dzień 7 maja br. do Sanktuarium 

Matki Bożej Łaskawej Lwowskiej w Lubaczowie. Również przekazano 

podziękowania od dziewczynki za ofiarność i pomoc w jej rehabilitacji. 

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

okresie międzysesyjnym od 30 marca 2016 r. do 25 kwietnia 2016 r. /Informacja 

stanowi załącznik do protokołu/. 

Ad pkt 5. Z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

gminy Niwiska zapoznał przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej 

pan Mariusz Żelazo,  natomiast informację o stanie bezpieczeństwa terenu Gminy 

Niwiska z zakresu zagrożeń przeciwpożarowych i działaniach operacyjnych jednostek 

OSP za 2015 rok i I kw. 2016 r. przedstawił Komendant Gminny ZOG OSP RP 

 w Niwiskach pan Adam Haptaś. 

/Powyższe informacje stanowią załączniki do protokołu/. 

 W dyskusji nad kwestią bezpieczeństwa i porządku publicznego zabrali głos: 

 Radny Adam Chlebowski będący zarazem sołtysem wsi Hucina zauważył, że 

na naszym terenie mamy 2 razy w tygodniu policję z Komendy Wojewódzkiej. Radny 

zastanawia się nad tym, jak się opłaca wysyłać radiowóz z Rzeszowa do Huciny,  

a Komenda Powiatowa Policji jest w odległości 10 km. Chciałby wiedzieć, z czym to 

jest związane, może policjanci z Kolbuszowej jada w tym czasie do Rzeszowa? Pan 

Chlebowski tłumaczył, że strach jest wyjechać na ulicę. Przyszła wiosna, jest 

wzmożony ruch, ponieważ rolnicy swoimi traktorkami (niejednokrotnie zrobionymi 

przez siebie) wyjechali w pola. Dzielnicowy zna nasze warunki, potrafi rolnika 

zrozumieć, czasami zastosuje pouczenie. Natomiast ten młody wykształcony człowiek 

chłopa nie zrozumie. Czy Komenda Wojewódzka Policji nie ma zaufania do Komendy 

Powiatowej? – pytał radny. Obserwując sytuację tracimy zaufanie do swoich 

policjantów, a obcym wcale nie wierzymy – powiedział pan Chlebowski. 
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 Odpowiedzi udzielił pan Mariusz Żelazo. Z Rzeszowa policjanci jeżdżą raz w 

miesiącu, natomiast są kierowane patrole z Komendy Powiatowej Policji w 

Kolbuszowej inne niż dzielnicowi dlatego, że należy objąć patronem cały Powiat 

Kolbuszowski. Te patrole są kierowane z ogniwa patrolowo – interwencyjnego z 

Oddziału Ruchu Drogowego. Uzależnione jest to zagrożeniem bezpieczeństwa nie 

tylko w ruchu drogowym, ale również wykroczeniami ( zakłócanie porządku 

publicznego, nie trzymanie psów na uwięzi, całokształtem stanu bezpieczeństwa). 

Gmina Niwiska jest bardzo bezpieczna gminą, w związku z powyższym te patronaty 

są rzadko. W okresie ostatniego kwartału troszkę wzrosła przestępczość, dlatego 

analizując stan bezpieczeństwa i porządku na terenie całego powiatu kierowane są 

patrole w te rejony, gdzie jest mniej bezpiecznie. Dzielnicowy ma troszkę inne 

priorytety, niż Wydział Ruchu Drogowego, który to ma przestrzegać ustawy prawo  

o ruchu drogowym. Dzielnicowy ma mieć kontakt ze społeczeństwem, ma pomagać 

ludziom. Jeżeli chodzi o pouczenia – można je zastosować wówczas, kiedy na to 

pozwala kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie.  

 Radny Stanisław Bryk powiedział, że jeżeli chodzi o podejście policji w 

stosunku do rolników, na naszym terenie jest dość spokojnie. Rolnicy jeżdżą różnymi 

ciągnikami, ale jeżeli są trzeźwi, to należy podchodzić spokojnie. Radny stwierdził, że 

obserwując scenę gospodarczą, policja ma słabe piony przestępstw gospodarczych.  

Należałoby się przyglądnąć temu tematowi, bo zdaniem radnego – uciekają tutaj 

znaczne pieniądze. Należałoby wzmocnić pion przestępstw gospodarczych, co będzie 

dobrym skutkiem dla miejscowej społeczności. 

 Radny Piotr Skiba uważa, że dobrze jest, że te patrole policyjne jeżdżą. Była 

przerwa i doszło do wypadku śmiertelnego. Sam przejazd robi na mieszkańcach dobre 

wrażenie i ludzie zachowują większą ostrożność, jest bardziej bezpiecznie. Przyczyną 

wypadków jest nie tylko alkohol, ale też nadmierna prędkość. 

 Radny Adam Chlebowski stwierdził, że w ostatnich latach nasza gmina wydała 

ponad 2 300 tys. zł. na zabezpieczenie p. pożarowe, ale tylko niektóre jednostki są  

w prawie doskonały sposób doposażone. Niektóre, zwłaszcza mniejsze jednostki – 

odstają. Zadał pytanie, czy 120 wyszkolonych strażaków jest wystarczającą liczbą do 

zapewnienia bezpieczeństwa jeżeli chodzi o zagrożenia pożarowe? Mamy prawie  

2 tys. ha lasów, oprócz tego jest mnóstwo katastrof w ruchu lądowym, część zastępów 

wyjeżdża do wypadków.  Słyszy się w ostatnich wiadomościach, że strażacy wejdą w 

mocniejsze struktury do zabezpieczenia państwa. Radny chciałby usłyszeć, jaka jest 

średnia wieku naszego druha ratownika? Mamy ogółem ponad 600 druhów strażaków, 

a przeszkolonych -  mogących uczestniczyć w akcjach mamy procent niski. Pan 

Chlebowski zwrócił się z apelem, żeby przy doposażaniu nie zapominać  

o jednostkach słabszych. Jednostce w Hucinie potrzeba kilka mundurów 

specjalistycznych, pilarkę do drzewa, lekką drabinę. Wyraził nadzieję, że nowy zarząd 

poczyni starania, by w jednostkach uzupełnić podstawowe wyposażenie. 
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 Do powyższego ustosunkował się pan Adam Haptaś. Jeżeli chodzi o pożary 

lasów, to lasy mają opracowane plany ochrony, jest też opracowany plan ochrony 

powiatu i  nie ma takiej możliwości, by Państwowa Straż Pożarna nie poradziła sobie  

z tymi pożarami. Po to został stworzony krajowy system ratowniczo – gaśniczy, żeby 

w pierwszej fazie interweniować konkretnie dużymi związkami, żeby nie dopuścić do 

pożaru takiego, jaki był w Kuźni Raciborskiej. 

Jeżeli chodzi o doposażenie jednostek – dyżurny wie, jaka jednostka  jakim sprzętem 

dysponuje, gdyż ma to zapisane w systemie wspomagania decyzji. Dyżurny wyśle 

jednostkę OSP wtedy, gdy będzie pewny, że nie jest zagrożone zdrowie i życie. Jeżeli 

otrzyma informację, że jest drzewo powalone na dom czy na drogę, dyżurny 

otrzymujący zgłoszenie ma przydzielony wykaz sił i środków, które musi wysłać do 

danego zdarzenia. W tych systemach mówi się o jednostkach w Krajowym Systemie 

Ratownictwa Gaśniczego. Natomiast o tych jednostkach, które nie są włączone w 

KSRG, w tej ochronie p. pożarowej się mówi mało, na te jednostki się nie liczy, bo 

bezpieczeństwo państwa jest realizowane m.in. przez KSRG oraz inne służby, które 

współdziałają. Te jednostki, które nie są włączone w KSRG  będą jeździć do akcji, ale 

do takich, które nie wymagają nagłej i konkretnej interwencji. Przede wszystkim 

musimy mówić o zdrowiu i życiu, bo to jest podstawa. Komendant główny jest 

równocześnie szefem OC. 

W rozporządzeniu o ratownictwie medycznym został określony wiek dla osób 

mogących brać bezpośredni udział w akcji  od 18 do 65 lat, średnia wieku – w 

granicach 45 lat. 

 Radny Stanisław Bryk podziela pogląd radnego Chlebowskiego, że patrząc  na 

przedział wiekowy strażaków naszych jednostek, to raczej nie są młodzieńcy, którzy 

są w pełni wydolni, sprawni itd. Większość to dziadkowie, którzy nie są tak wydolni i 

tak sprawni, dlatego należy kłaść większą uwagę na pozyskiwanie młodzieży. Radny 

zwrócił uwagę na jeden rodzaj zagrożeń, który nie jest za bardzo zwalczany, 

mianowicie zakrzaczenia, suche trawy, drzewa na polach.” Komisja Rolnictwa próbuje 

z tym walczyć, ale oddziaływanie nasze na decydentów jest raczej niewielkie” – 

zaznaczył radny Bryk. Lepsze grunty zostają powolutku odchwaszczane, ale 

zagrożenie – jeżeli chodzi o miejscowości na terenie gminy – istnieje. Krzaki sięgają 

pod domy, trawy wyschnięte wypala się wiosną. „Ja myślę, że macie też okazje, żeby 

oddziaływać na miejscowych decydentów w czasie różnych spotkań z tej strony, bo 

istnieje zagrożenie” – dodał pan Bryk. 

 Zdaniem radnego Skiby dobrze, że wracają zawody gminne. Byłoby jeszcze 

lepiej, gdyby były zawody młodzieżówki. Chcąc mieć młodych strażaków, trzeba ich 

wcześniej wyszkolić i zapoznać ze sprzętem.  

 Radny Adam Świder wspomniał o kontrolach, jakie odbywały się w dawnych 

latach. Zespoły kontrolne z udziałem strażaków zwracały uwagę mieszkańcom – 

właścicielom posesji na zanieczyszczenia, rozwalające się budynki, zagrożenia 
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pożarowe itp. Aktualnie również są takie posesje z rozwalającymi się starymi 

budynkami, które zagrażają bezpieczeństwu. Nie ma kto zmusić właścicieli posesji, 

aby się tym zajęli. 

 Do kwestii zawodów strażackich ustosunkował się pan Adam Haptaś. Po 

zebraniach sprawozdawczo – wyborczych analizowano bazę  OSP, aktualnie jest jedna 

drużyna młodzieżowa. Jeszcze przed wprowadzeniem nowego regulaminu tzw. 

regulaminu  europejskiego, wcześniejszy był bardzo prosty, nie wymagał od dzieci 

zbyt dużego nakładu sił. Z chwilą wejścia nowego regulaminu europejskiego nie dość, 

że sprzęt jest drogi, na nauczenie dzieci trzeba poświęcić dużo czasu. Jest jeden 

problem, żeby te dzieci zebrać, po drugie przed zawodami trzeba ćwiczyć najmniej 

rok. Regulamin jest dość trudny i skomplikowany. Drużyny młodzieżowe powinni 

uczyć naczelnicy danych jednostek. Jeżeli chodzi o zakrzaczenia, to jest wszystko na 

posesjach prywatnych, a za bezpieczeństwo p. pożarowe budynków odpowiadają 

właściciele. Straż pożarna dokonuje kontroli, ale w tych zakładach, które są 

szczególnie niebezpieczne. 

 Radny Stanisław Rzemień doszedł do wniosku, że rozmowy na sesji na temat 

pożarnictwa odbywają się w takim aspekcie, „że chcielibyśmy pokonać Państwową 

Straż Pożarną”. Stwierdził, że tak jak Gmina Niwiska jest wyposażona, to w latach 90 

– tych nie były wyposażone powiatowe straże. Jeżeli nadal będziemy doposażać nasze 

jednostki to się okaże, że nie potrzebna jest Powiatowa Straż Pożarna. Radny przyznał, 

że w PSP są  systemy mające odpowiednie siły i środki. Nie liczmy na to, że nakupimy 

każdej jednostce sprzętu za 1 mln zł i będą działać. Rada gminy nie powinna wtrącać 

się w uczestnictwo starszych strażaków w pogrzebach. Pan Rzemień podkreślił, że 

Komendant Gminny bardzo dobrze prowadzi nasze jednostki OSP, jest porządek, 

sprzęt, jedną z najlepszych rzeczy jest prowadzenie ćwiczeń. 

 Radny Chlebowski nie zgadza się z tym, że każdy system zabezpieczy nam 

bezpieczeństwo naszej gminy. Po to są małe jednostki, aby we własnym zakresie 

reagowały podczas mniejszych zdarzeń, jak np. podtopienia. Podał przykład z przed 

dwóch lat, kiedy podczas gaszenia pożaru w Przyłęku jednostki małe dowoziły wodę, 

ponieważ w hydrancie nie było. Radny uważa, że podstawowy sprzęt, jak piłę 

motorową czy drabinę  każda jednostka powinna mieć. 

 Reasumując sytuację pożarnictwa na gminie pan Robert Róg zaznaczył, że będą 

organizowane zawody, trzeba wyjść z promocją, zaprosił dzieci ze szkół, pokazać 

samochody oraz pozostały sprzęt, wzbudzić w nich entuzjazm, na pewno dobrze to 

wpłynie na promocję sprzętu i zawodu strażaka i przyczyni się do pozyskania młodych 

ochotników. Co do systemów – komendant mówił o systemach wczesnego 

ostrzegania. Przy pożarach najważniejszy jest efekt pierwszy, czyli wyłapanie 

zagrożenia jak najwcześniej i być może dlatego nie ma dużych pożarów.  Należy 

dodać kwestię bezpieczeństwa, gdyby doszło do tragicznego zdarzenia wątpiącym jest, 

żeby którakolwiek OSP była w stanie coś zrobić, a nawet może sobie zaszkodzić. 
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Dzisiaj kwestie bezpieczeństwa, wyszkolenia, umiejętności  

i możliwości niesienia pomocy są bardzo mocne i nikt nie zastąpi Państwowej Straży 

Pożarnej. Jeżeli chodzi o ścinanie konarów niebezpiecznych drzew – gdyby do czegoś 

doszło, możemy mieć z tego problemy. 

 Pan Adam Haptaś dodał, że jeżeli chodzi o zagrożenia, mówimy o gaszeniu 

ewentualnie o wypadkach. Dochodzi chemia, radiacja, masowe wypadki, Nie ma 

szans, by OSP dało sobie z tym radę. Systemy zostały tak stworzone, żeby z tym 

walczyć. Mówiąc o konarach – w tamtym roku w sierpniu zmieniła się ustawa o 

ochronie przyrody. Nałożyła na straże obowiązek udokumentowania  ścięcia czy 

usunięcia powalonego drewna. Sytuacja jest skomplikowana jeżeli chodzi o pomniki 

przyrody, podobnie przy pielęgnacji. 

 Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania 

Kryzysowego pan Stanisław Rzemień zapoznał z protokołem z objazdowego 

posiedzenia komisji odbytego w dniu 6 kwietnia, na którym zapoznano się ze stanem 

dróg gminnych oraz dokonano kontroli zabezpieczeń ujęć wody. 

 /Kserokopia protokołu – w załączeniu/. 

 Radny Bryk wypowiedział się na temat przepompowni w Przyłęku, gdzie w 

dniu wczorajszym była Komisja Rolnictwa. Budynek jest zadbany, czysty, teren 

uprzątnięty, nie budziło to zastrzeżeń. 

  Radny Piotr Skiba zauważył, że na sesji brak jest radnych powiatowych, a 

drogi powiatowe na naszym terenie są w niezbyt dobrym stanie. Wymienił drogę do 

Kolbuszowej,  drogę w Przyłęku od Chorzelowa. Gmina Niwiska dołożyła 350 tys. zł. 

na przebudowę drogi powiatowej Nr 1162 R Mielec- Rzochów – Przyłęk – Ostrowy 

Tuszowskie – Potrąba.  Jeśli starosta by złożył wniosek i dołożył 350 tys. zł., to całą 

drogę można wyremontować. Kolejny odcinek drogi powiatowej wymagający 

poprawy to odcinek od Huciska w kierunku Huty Przedborskiej. Dobrze, że będzie 

zrobiony chodnik na odcinku od Trześni do Niwisk, ponieważ obserwuje się 

wzmożony ruch samochodów ciężkich -  tirów, ponieważ jest to droga prowadząca do 

autostrady. Radny stwierdził, że drogi gminne w Niwiskach są jednymi z najbardziej 

zadbanych i najlepiej utrzymanych. Na pewno niektóre wymagają  remontów, nowych 

nawierzchni, jak droga na Folusz czy Kosowy Góra. 

 Radny Stanisław Nawalany przytoczył treść pisma, jakie złożyli mieszkańcy 

Przyłęka Górnego do Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, dotyczącego 

konieczności wykonania remontu drogi powiatowej na odcinku ok. 1 km w Przyłęku 

do posesji nr 248. Droga ta została wykonana 36 lat temu i nie ma kto poprawić jej 

nawierzchni. Przedłożył również fotografie obrazujące stan nawierzchni. 

 Przewodniczący rady dopowiedział, iż w sprawie tej drogi był z delegacją  

u pana posła. „Uważam za bardzo istotną tą drogę, bo rzeczywiście jest w stanie 

krytycznym, niemniej jednak nikt rąk od niej nie umywa i na pewno tej drogi nie 

pozostawimy samej sobie” – zapewnił pan Robert Róg. „Nie bez powodu być może 
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dzisiaj nie ma radnych powiatowych, ponieważ sam niejednokrotnie przeprowadziłem 

z nimi rozmowę na temat upominania się o remont drogi  

w Przyłęku, akurat tego odcinka. Osobiście uważam, że powiat powinien znaleźć na 

ten odcinek drogi środki i ją wyremontować choćby jakąś jedną niewielką 

nawierzchnią niezbyt grubą, bo to zapewniłoby lepszą komunikację i bezpieczeństwo 

poruszania się w tej części Przyłęka” – dodał pan Róg. Jest też walka o drogę od 

strony Trześni, potrzeba trochę czasu, żeby spróbować ogarnąć potrzeby w tym 

zakresie i zabezpieczyć wszystkie  roszczenia i potrzeby mieszkańców. 

 Ad pkt 6. Ocenę zasobów pomocy społecznej pokrótce omówiła kierownik 

GOPS pani Czachor. Jest to sprawozdanie z realizacji polityki społecznej na terenie 

naszej gminy. Gmina zobowiązana jest do dokonania oceny zasobów w oparciu  

o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby obejmują: 

infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania 

pomocy społecznej, ze względu na podmiot finansujący i realizujący. Sprawozdanie 

zawiera obszerne dane z zakresu sytuacji demograficznej i społecznej gminy, dane  

o korzystających z pomocy społecznej z różnych form wsparcia, różne rodzaje 

pomocy i świadczeń, zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia, kadrę jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej, oraz wskaźniki realizacji działań. Opracowane 

zasoby zawierają dane dotyczące również prognozowania, funkcjonowania pomocy 

społecznej na lata kolejne. Ustawa zobowiązuje do zapoznania Radę Gminy z tym 

dokumentem  

w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą 

planowania budżetu na rok kolejny. Dane obejmują lata 2013 – 2014, rok oceny czyli 

2015 oraz prognozowanie kolejnych lat czyli 2016 i 2017. Dokument jest bardzo 

ważny, ponieważ dzięki niemu pozyskiwane są środki na lata kolejne. Planuje się 

otwarcie Środowiskowego Domu Pomocy dla osób starszych, który funkcjonowałby 

przy dziennym domu wparcia. W końcowym etapie oceny zasobów pomocy 

społecznej uwzględniono, w jakim kierunku dzisiejsza polityka społeczna w naszej 

gminie idzie. Przede wszystkim wsparcie dziecka i rodziny, co jest realizowane w 

pełnym zakresie, bo powstały żłobki, wiele przedszkoli, różne formy wsparcia rodzin i 

dzieci,  jak świetlice wiejskie. Kierunek działania wskazuje bardziej zwrócenie uwagi 

na osoby starsze, tworzenie klubów samopomocy, środowiskowego domu, jak też 

wspieranie ich od strony usług opiekuńczych. Ośrodek pomocy będzie pisał takie 

projekty, żeby formę tych usług rozszerzyć. Przedstawione w ocenie dane i wskaźniki 

ilustrują nakłady liczbowe oraz procentowe realizowanych świadczeń i kosztów tych 

świadczeń. Wskaźniki obrazują stopień problemu społecznego występującego na 

terenie gminy oraz stopień zaspokajania potrzeb mieszkańców. Problemy społeczne 

rozwiązywane są poprzez działania różnych instytucji, jednostek, grup społecznych 

nie związanych ściśle z ośrodkiem pomocy społecznej. W prognozie na lata 2016 i 

2017 ujęte są potrzeby na tworzenie placówek, środki na ich tworzenie planuje się 
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pozyskać z innych źródeł, tj. w ramach konkursów, projektów współfinansowanych ze 

środków UE, programów rządowych. Z uwagi na poszerzające się zjawisko starzenia 

się społeczeństwa zauważa się potrzebę zwiększenia liczby świadczeń z zakresu usług 

opiekuńczych, tworzenia i rozwoju wszelkich form wsparcia dla tych osób, w tym 

aktywizacji. 

 W związku z przedstawioną informacją pytań nie było, ogłoszono 5 min 

przerwę, po czym, obrady wznowiono.  

 Ad pkt 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Niwiskach za 2015 rok przedstawiła kierownik GOPS Barbara Czachor. Informacją 

objęto: organizację ośrodka, zakres ustawowy działań ośrodka pomocy społecznej, 

zasady udzielania pomocy społecznej, pomoc społeczna w formie zasiłków 

pieniężnych i w naturze oraz inna działalność socjalna (zasiłki stałe, zasiłki okresowe, 

składki zdrowotne, zasiłki celowe, pomoc rzeczowa w tym zasiłki celowe socjalne, 

skierowanie osób i ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, 

dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na zakup posiłku, praca socjalna, 

kontrakt socjalny, usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych oraz specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, poradnictwo socjalne, 

wypoczynek letni dla dzieci. W 2015 roku ośrodek udzielił następujących form 

wsparcia: 

- zasiłki stałe z tyt. niepełnosprawności (stopień znaczny i umiarkowany dla 42 osób – 

kwota świadczeń – 181 677 zł (dotacja wojewody), 

- zasiłki okresowe z tyt. głównie: bezrobocia, długiej choroby, niepełnosprawności dla 

61 rodzin, kwota świadczeń – 127 031 zł. (dotacja wojewody), 

- składki zdrowotne z tyt. pobierania zasiłków stałych dla 29 osób, kwota świadczeń 

14 163 zł. (dotacja wojewody), udziału w CIS dla 3 osób, kwota świadczeń –  

1 631,88 zł. (środki własne), 

- zasiłki celowe, pomoc rzeczowa w tym zasiłki celowe specjalne dla 65 osób, kwota 

świadczeń – 49 743 zł. (środki własne gminy), 

- skierowanie osób i ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 

dla 5 osób, koszty odpłatności – 69 257 zł. (środki własne gminy), 

- dożywianie dzieci w szkole – zadanie realizowane w 23 placówkach szkolnych na 

terenie gminy Niwiska i poza jej terenem w ramach programu wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 242 dzieci, 

koszt posiłków 115 314 zł. ( w 24 % środki własne gminy, w 76% - dotacja 

wojewody), 

- zasiłki celowe na zakup  posiłku realizowane w ramach programu „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania, dla 76 osób, kwota świadczeń – 43 658 zł, 

- praca socjalna polegająca na podejmowaniu szeregu działań na rzecz poprawy 

funkcjonowania rodziny dotkniętej różnymi problemami, z tej formy pomocy 

skorzystało 364 rodziny, 
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- kontrakt socjalny, w którym opracowuje się ocenę sytuacji osoby lub rodziny oraz 

formułuje cele, które ma osiągnąć osoba lub rodzina dla przezwyciężenia trudnej 

sytuacji życiowej dla 9 osób, 

- usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych ( dla 6 osób, koszt 11 922 zł., środki 

własne gminy) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (dla 2 osób, koszt 10 018 zł., dotacja wojewody), 

- poradnictwo socjalne dla 340 rodzin, 

- wypoczynek letni dla dzieci – z tej formy pomocy skorzystało 5 dzieci z naszego 

terenu. 

Ogólnie w roku 2015 z pomocy społecznej skorzystało 450 osób. 

Średni koszt posiłku w przypadku dożywiania w szkołach wynosi 3,27 zł., dożywianie 

jest realizowane w 23 placówkach dla 171 uczniów dożywianych w ramach programu. 

Posiłki są wydawane na terenie gminy Niwiska, 71 uczniów korzysta z dożywiania 

poza terenem naszej gminy. Planowane koszty realizacji zadania w 2016 roku 

wynoszą 177 200 zł. tj. w ramach środków własnych gminy 44 300 zł., z budżetu 

wojewody 132 900 zł. W roku 2015 przeprowadzono 3 wywiady środowiskowe w 

celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w 

sytuacji braku możliwości ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Przyznano 

świadczenie opieki zdrowotnej ze środków publicznych na okres 90 dni. 

Od 2012 r. GOPS w Niwiskach realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej. W ramach tego zadania zatrudniony jest asystent rodziny, 

który koordynuje – kieruje rodzinami dotkniętymi różnymi rodzinami opiekuńczo – 

wychowawczymi. W 2015 roku z tej formy pomocy skorzystało 7 rodzin. 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również projekty. Jednym z nich był projekt 

systemowy „Czas na aktywność w gminie Niwiska”, który zakończył się we wrześniu 

2015 roku. W 2015 roku zrekrutowano 8 osób, formy pomocy to staże zawodowe, 

uczestnictwo w CIS, rozpowszechnianie pracy socjalnej przez pracownika socjalnego, 

uczestnictwo w szkoleniach, grupie wsparcia, Koszt projektu w 2015 roku wyniósł 

95 748,50 zł, Również w 2015 roku ośrodek realizował projekt pn. „Teraz moja 

szansa” – działania profilaktyczne w gminie Niwiska w ramach programu osłonowego 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – wspieranie jednostek samorządu 

terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

W ramach tego projektu skorzystało 15 osób i członków ich rodzin. Dokonano 

diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie i skali osób zagrożonych przemocą na terenie 

gminy Niwiska. Opracowano i rozprowadzono materiały informacyjne na temat 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie zawierające najistotniejsze informacje  

o zjawisku przemocy, jej przeciwdziałania i instytucjach działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zorganizowano warsztaty poradnictwa 

rodzinnego z terapeutą rodzinnym dla ofiar przemocy i świadków przemocy. 

Zorganizowano warsztaty poradnictwa i indywidualnych konsultacji z prawnikiem dla 
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osób uwikłanych i zagrożonych problemem przemocy w rodzinach. Wartość projektu 

21 249,97 zł. Od 2016 roku wprowadzono do realizacji nowe świadczenie 

rodzicielskie osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku 

macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego tj. osobom bezrobotnym, 

studentom, rolnikom, którzy nie są uprawnieni do świadczeń macierzyńskich w KRUS 

tzw. „kosiniakowe” (1000 zł. m – cznie), oraz świadczenie rodzinne ustalane według 

zasady „złotówka za złotówkę” – zasiłek rodzinny i dodatki pomniejszone o kwotę, 

jaką przekroczony jest próg dochodowy. Świadczenia rodzinne w 2015 roku sięgają 

kwoty 2 704 382 zł. 

W ramach obowiązujących przepisów koordynacji systemów ubezpieczenia 

społecznego w krajach UE ośrodek realizuje procedurę postępowań w sytuacji 

przebywania członka rodziny osoby składającej wniosek o przyznanie świadczeń 

rodzinnych lub pobierającej świadczenia rodzinne za granicą, kierując do 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zapytania o ustalenie kraju 

właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych. W ramach przeprowadzonej procedury 

37 rodzin z gminy Niwiska pobiera świadczenia rodzinne za granicą lub oczekuje na 

ich przyznanie. OPS realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 

roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tzw. Fundusz Alimentacyjny. 

Prowadzonych jest 11 postępowań wobec dłużnika alimentacyjnego. 

Ośrodek realizuje ogólnopolską Kastę Dużej Rodziny. Od 2014 r. wydano 538 KDR 

dla 196 rodziców i 342 dzieci. W 2015 r. wydano 125 KDR, koszt realizacji zadania – 

340,35 zł. Osoby posiadające rządowe karty mogą również korzystać z Lokalnej Karty 

Dużej Rodziny. Z tego tytułu  z 30% zniżki na basen korzysta 25 rodzin 

wielodzietnych. 

W ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie GOPS integruje i 

koordynuje działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds.. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie. Działania niekonwencjonalne podejmowane w 2015 roku przez GOPS na 

rzecz podopiecznych to:  

- współpraca z Fundacją Serce z w zakresie organizacji paczek żywnościowych dla 

ubogich rodzin, 

- organizacja wsparcia dla osób starszych, 

- współpraca ze stowarzyszeniem  NIL w Kolbuszowej w organizacji pomocy 

żywnościowej dla mieszkańców giny Niwiska, 

- promocja działań na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu, 

- współpraca z CIS w Kolbuszowej , kwalifikacje do udziału w warsztatach CIS. 

Obecny system pomocy społecznej to szereg działań z zakresu ustaw o różnej 

tematyce zabezpieczenia społecznego. Z pomocy społecznej korzystają głównie osoby 

i rodziny o niskich dochodach, dotknięte różnymi problemami życiowymi, w tym 

najczęściej bezrobociem, bezradnością opiekuńczo – wychowawczą, długotrwałą 

choroba, ale również osoby i rodziny, którym nie ustala się sytuacji dochodowej. 
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Dotyczy to takich okoliczności życiowych, jak: przemoc domowa, zdarzenie losowe, 

wielodzietność przy ustalaniu uprawnień KLDR, wsparcia w formie pracy socjalnej. 

Od kwietnia 2016 r. ośrodek rozpoczął realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.  

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Planowana liczba dzieci uprawnionych do 

świadczenia 500+ wynosi 1150. 

 W dyskusji nad omawianym tematem zabrali głos: 

 Radny Adam Chlebowski zadał pytanie, jak długo obowiązuje cena za posiłki w 

wys. ponad 3 zł? Jakie czynniki mogą wpłynąć na wzrost tej kwoty? Za 3 zł trudno 

jest przygotować posiłek. 

 Pani Czachor wyjaśniła, iż jest to średnia kosztów, czyli jeśli mamy 23 

placówki, w których realizujemy dożywianie, to w jednej placówce ten koszt wynosi 7 

zł., w innej – 4 zł., a jeszcze w innej – 3 zł. W każdej szkole ten koszt układa się 

inaczej, w sprawozdaniu podano średnią kosztów. 

 Innych pytań nie było. 

Ad pkt 8. Zastępca wójta gminy Jolanta Marut omówiła realizację programu 

opieki nad zabytkami. Główne działania Wójta Gminy Niwiska w zakresie ochrony 

zabytków podejmowane były w ramach ustawowych celów Programu obejmujących w 

szczególności: 

1. Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych 

2. Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu 

kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami 

ochrony przyrody i równowagi ekologicznej 

3. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy 

stanu ich zachowania. 

4. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 

kulturowego. 

5. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw 

sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami. 

6. Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących 

sytuacje konfliktowe związane z wykorzystywaniem tych zabytków. 

7. Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy 

związanych z opieką nad zabytkami. 

 Włączenie problemów ochrony zabytków do dokumentów strategicznych 

nastąpiło poprzez uwzględnienie odpowiednich zapisów w: Studium ochrony wartości 

kulturowych i krajobrazu dla gminy Niwiska, Strategii Rozwoju Gminy Niwiska, 

Lokalnej Strategii Rozwoju LGD LASOVIA jak również w Gminnym Programie 

Rewitalizacji, przyjętym w 2015r. 

 Uwarunkowania ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i 
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dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i 

równowagi ekologicznej uwzględniane są w warunkach zabudowy i uzgodnieniach - 

ustalanych dla realizacji przedsięwzięć podlegających ochronie konserwatorskiej lub 

położonych w strefach ochrony konserwatorskiej. 

 Przeciwdziałanie procesom degradacji zabytków i poprawa stanu ich 

zachowania realizowane jest bezpośrednio poprzez szereg prac konserwatorskich i 

robót budowlanych w odniesieniu do obiektów będących własnością Gminy Niwiska. 

Należy tutaj wymienić prace remontowe obiektów dworu i oficyny dworskiej 

wykonane w ciągu ostatnich kilku lat: 

1. Remont i przebudowa balustrady oraz schodów wewnętrznych - poniesione wydatki 

101 521,00 zł w tym dofinansowanie w ramach PROW-61 903,05 zł i z budżetu 

województwa - 20 000,00 zł. 

2. Badania konserwatorskie we wnętrzu dworu - 4 000,00 zł, środki konserwatora 

zabytków. 

3. Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych w dworze: 

- konserwacja polichromii w sali głównej „pod pawiami” - poniesione wydatki 46 

398,00 zł w tym dofinansowanie konserwatora zabytków 45 000,00 zł, 

- konserwacja polichromii w trzech salach biblioteki - poniesione wydatki 46 217,25 zł 

w tym dofinasowanie konserwatora zabytków 20 000,00 zł, 

- odtworzenie mozaiki parkietowej w sali głównej - poniesione wydatki 61 623,00 zł w 

tym dofinasowanie z konserwatora zabytków 30 000,00zł, 

- konserwacja polichromii w klatce schodowej i posadzek ceramicznych - poniesione 

wydatki 65 000,00 w tym dofinasowanie konserwatora zabytków 35 000,00 zł. 

- konserwacja polichromii w ostatniej sali biblioteki, odtworzenie mozaiki parkietowej 

w dwóch pomieszczeniach dworu oraz konserwacja schodów - poniesione wydatki 61 

874,00 w tym dofinasowanie konserwatora zabytków 30 000,00 zł. 

4. Przebudowa budynku dawnej oficyny dworskiej na potrzeby szkoły muzycznej - 

poniesione wydatki 567 398,00 (budżet Gminy). 

Ponadto w 2013, 2014 i 2015 roku Parafia Rzymsko-Katolicka w Niwiskach pw. 

Świętego Mikołaja otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 105 000,00 zł od 

Marszałka Województwa Podkarpackiego - dotacje z budżetu województwa 

podkarpackiego na dofinansowanie prac remontowo- konserwatorskich (konserwacja 

ołtarza głównego w kościele pw. Ś. Mikołaja Niwiskach). 

 Działania w zakresie wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz walorów 

krajobrazu kulturowego następuje w ramach szeroko rozumianej promocji w tym: 

- prezentacji działań w tym zakresie na konferencji samorządowej w Baranowie 

Sandomierskim pt. „Rola samorządu terytorialnego w systemie opieki nad zabytkami
5
’ 

- zgłoszenia sołectwa Niwiska do konkursu „Piękna wieś podkarpacka” (III miejsce) 

- prezentacji naszego dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych podczas 
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ubiegania się o włączenie do Polskiej Sieci Odnowy Rozwoju i Odnowy Wsi w 

Gminie Cekcyn, 

- prezentacji gminy Niwiska, w tym obiektów zabytkowych i działań podejmowanych 

na rzecz dzieci w norweskiej gminie BODO, 

- zamieszczania informacji o zabytkach w wydawanych folderach, albumach, 

książkach, na stronach internetowych gminy i szkoły muzycznej, 

- przekazywanie informacji bezpośrednio delegacjom innych samorządów, organizacji 

- podczas wizyt w naszej gminie, 

udostępnianie gminnej ewidencji zabytków, materiałów i informacji będących w 

posiadaniu Urzędu do prac dyplomowych i różnych opracowań dotyczących zabytków 

i prac konserwatorskich. 

 W zakresie podejmowania działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla 

potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspierania inicjatyw 

sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami należy 

wymienić: 

- utworzenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach, z siedzibą w obiekcie 

zabytkowym, zwiększyło atrakcyjność zabytku dla potrzeb społecznych i 

edukacyjnych, uruchomienie placówki zostało poprzedzone pracami remontowymi 

pomieszczeń dworu, 

- przejęcie od Skarbu Państwa zabytkowej oficyny w marcu 2015r. wraz z 

przeprowadzeniem remontu i przebudowy obiektu dla uzupełnienia bazy szkoły 

muzycznej również zwiększyło atrakcyjność zabytku j.w. 

- planowanie działań na rzecz rewaloryzacji otoczenia dworu i oficyny (została 

opracowana i przesłana do konserwatora zabytków koncepcja z prośba o zalecenia 

konserwatorskie). Nowa funkcja jaką pełnią obiekty (szkoła muzyczna) wymaga 

odpowiedniego zagospodarowania otoczenia, w tym pielęgnacji drzewostanu, również 

ze względów bezpieczeństwa. Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego centrum Niwisk 

zakłada zorganizowanie przestrzeni wypoczynkowej - w tym również pod kątem 

plenerowych koncertów z wykorzystaniem tarasów dworu. Funkcję amfiteatru mógłby 

pełnić plac przy froncie budynku dworu zorganizowany przez układ koncentrycznych 

ław z betonu architektonicznego, służących za siedziska widowni (propozycja 

schowania ław za kręgi żywopłotu pozwoli ukryć też potrzebną - niewielką - niwelację 

terenu). Duży rozstaw rzędów (3-metrowy) ma służyć uniwersalności “widowni” która 

na co dzień będzie służyć jako miejsce odpoczynku, aleja, trawnik, plac. Koncepcja 

wytyczenia alei łączącej komunikacyjnie obecny parking przy Urzędzie Gminy z 

drogą przy spichlerzu (ciąg pieszo - jezdny) ma na celu uporządkowanie i 

przeniesienie poza park zarówno komunikacji jak również miejsc parkingowych. 

- skuteczne pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł zewnętrznych na 

prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych, 

- wsparcie organizacyjne i merytoryczne innych podmiotów podejmujących dzianina 
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na rzecz ochrony zabytków. 

 Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystywaniem tych zabytków. Sytuacji konfliktowych 

nie było. W 2013 roku podejmowane były rozmowy z właścicielem spichlerza w 

kierunku przejęcia tego obiektu w zamian za prawo własności działki sąsiedniej 

objętej użytkowaniem wieczystym. Wtedy była możliwość ubiegania się o fundusze 

norweskie, niestety rozmowy nie przyniosły dobrego rezultatu. Podejmowanie 

przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 

zabytkami. 

 Stosunkowo niewielka liczba zabytków nie umożliwia tworzenia miejsc pracy 

związanych bezpośrednio z opieką nad zabytkami. Pośrednio miejsca pracy powstały 

dzięki podejmowanym działaniom na rzecz ochrony zabytków i nadania obiektom 

zabytkowym nowych funkcji - np. szkoła muzyczna wygenerowała 22 miejsca pracy, 

remonty i prace konserwatorskie również pośrednio generują miejsca pracy. 

Łącznie na terenie gminy Niwiska znajduje się 7 obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków i 22 obiekty wpisane do ewidencji zabytków, w tym 2 obiekty w 

stanie trwalej ruiny gdzie właściciele nie wyrażają zgody na skreślenie z ewidencji. 

Utrzymywanie obiektów zabytkowych we właściwym stanie technicznym i 

ponoszenie kosztów w tym zakresie, dbałość o zachowanie śladów historii, tradycji i 

wartości kulturowych jest naszym wspólnym dobrem i obowiązkiem. Obecny stan 

obiektów zabytkowych będących własnością Gminy Niwiska jest efektem wieloletnich 

starań, pozyskanych środków i dobrej współpracy z konserwatorem zabytków. 

 W dyskusji radny Adam Chlebowski zadał pytanie, jakie są uwarunkowania, 

żeby rzecz, przedmiot, budowla mogła być zabytkiem? 

 Pani Marut odpowiedziała, iż trzeba wystąpić do konserwatora zabytków o 

wpis, trzeba załączyć odpowiednią dokumentację. W 2008 roku nasz kościół został 

wpisany do rejestru zabytków. Konserwator na miejscu to weryfikuje, bada rys 

historyczny i wartości. 

Ad pkt 9. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej 

gminy Niwiska na 2016 rok z uwzględnieniem autopoprawki szczegółowo omówiła 

wójt gminy Elżbieta Wróbel. 

 Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały, „za” podjęciem 

uchwały Nr XXI/114/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej gminy Niwiska na 2016 rok głosowało 15 radnych na 15 obecnych na 

sesji. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. 

Ad pkt 10. Projekt uchwały zreferowała pani wójt. Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił 

nabór wniosków w osi priorytetowej IX – jakość edukacji i kompetencji w regionie, 

działanie 9.2 – poprawa jakości kształcenia ogólnego. Wymogi konkursu są 
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skierowane do uczniów szkół podstawowych i do gimnazjum. Wnioskodawcą może 

być jednostka samorządu terytorialnego lub centra doskonalenia nauczycieli. Możemy 

złożyć wniosek tylko na placówkę oświatową, która w roku 2013, 2014 i 2015 

uzyskała z egzaminu w szkole podstawowej w kl. VI lub w gimnazjum 4 i poniżej 

staninę. Drugi warunek jest taki, że tą staninę 4 i poniżej uzyskano co najmniej w 

dwóch latach. W założeniach konkursu przewiduje się, że maksymalnie może być  

2,5 tys. na ucznia, który będzie w placówce oświatowej w SIO we wrześniu 2016 

roku, ale wniosek nie może być mniejszy niż 500 tys. zł. Na gminie Niwiska 

kwalifikują się szkoły w Kosowach, Niwiskach i Przyłęku i zsumujemy liczbę 

uczniów, to mamy 173. Aby sięgnąć po środki finansowe zamierzamy zawrzeć umowę 

partnerską z gminą Majdan Królewski, gdzie szkoła w Woli Rusinowskiej ma 63 

uczniów spełniających kryteria. Środki finansowe są duże, ( na doskonalenie 

nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów, doposażenie dydaktyczne placówki. 

Wkładem własnym będą sale. Wyłoniliśmy partnera społecznego. 

 W dyskusji radny Bryk zwrócił uwagę na skalę staniny – 4, która jest bardzo 

niska. Pierwsze co  wójt winien zrobić to rozmowa z dyrektorami, dlaczego tak jest. 

Środki są potrzebne, ale one nie rozwiążą problemu. 

 Wójt gminy pani wróbel odpowiedziała, że temat ten podejmujemy corocznie w 

m – cu październiku przy informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Ale co 

zrobi dyrektor, jak ma 3 uczniów w klasie, którzy są słabi w nauce, to się przekłada na 

staniny. Po drugie już wiemy, że od następnego roku nie ma egzaminów kl. VI szkół 

podstawowych. 

 Po odczytaniu treści uchwały Rada Gminy jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr 

XXI/115/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i 

zaciągnięcia zobowiązania pomiędzy Gmina Niwiska i Gminą Majdan Królewski, 

w celu wspólnej realizacji projektu p.n.: ”Edukacja szansą na rozwój”. „Za” 

podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Ad pkt 11. Potrzebę podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach uzasadniła kierownik ośrodka 

Barbara Czachor. Statut obejmował będzie: realizację zadań wynikających z ustawy z 

dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz ustawy z dnia 11 luty 2016 r. o 

pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 

 Rada gminy – nie wnosząc uwag – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XXI/116/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Niwiskach. 

Ad pkt 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi omówiła pani Elżbieta Wróbel. . 

Gmina Niwiska została przyjęta na członka stowarzyszenia w październiku 2015 r. Tą 

sieć tworzy 45 gmin z Polski. Ponieważ w tym programu unii duże środki finansowe 
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są kierowane do organizacji pozarządowych, żeby pozyskać te środki należy zawrzeć 

stowarzyszenie. Aby powstało stowarzyszenie – muszą być podjęte uchwały Rad 

Gmin. Odbędzie się spotkanie założycielskie, na którym zostaną spisane protokoły w 

celu rejestracji stowarzyszenia. Na dzień dzisiejszy siedzibą stowarzyszenie jest 

Kamień Śląski, to jest sieć najciekawszych wsi w Gminie Gogolin. Cele i zadania 

zostały opisane w statucie. Przystąpienie do Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i 

Rozwoju Wsi to raz – wymiana doświadczeń z innymi samorządami polskimi, 

podpatrzenie rozwiązań, jak np. organizacja świetlic wiejskich. Przyłączenie do 

stowarzyszeni gminę Niwiska może rocznie kosztować 3 tys. zł. (Nie będzie to 

składka członkowska w zależności od ilości mieszkańców). 

  Radny Adam Chlebowski zadał pytanie, kto zasiada w zarządzie 

stowarzyszenia? 

 W odpowiedzi pani Wróbel wyjaśniła, iż stowarzyszenie musi się utworzyć, 

zarejestrować i dopiero wybrać władze. 

 Pytanie radnego Bryka – co przemawia za przystąpieniem do tego 

stowarzyszenia? Trzeba zapłacić 3 tys. zł., dojdą koszty delegacji wójta, hotelu. Radny 

zastanawia się, jeżeli efekty tego przystąpienia będą później większe, niż te koszty, to 

można to rozważyć. Trzeba się zastanowić, jakie są ewentualne efekty tego 

przystąpienia?, dlaczego tak daleko? Przecież jest Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, 

można było tutaj rozważyć jakiś udział, jakiś akces. Co spowodowało, że pani wójt 

akurat tam wybrała się na targi, czy to był jakiś służbowy wyjazd na targi  turystyczne, 

czy gmina Niwiska miała tam jakąś ofertę, czy promowała pani wójt kogoś na tych 

targach? – dopytywał radny.  Czy te gminy, które już działały miały z tego tytułu 

jakieś wymierne korzyści? 

 Odpowiedzi udzieliła pani wójt. Gminy płacą za siebie, pani Wróbel miała 

delegację do Kielc, nie pozostawała na targach, by nie naciągać gminy Niwiska na 

koszty związane z noclegiem. Był to wyjazd na spotkanie Polskiej Sieci Odnowy Wsi  

z promocją gminy Niwiska. Tam nasza gmina została włączona jako członek tamtego 

gremium, które jest do dziś dnia. Natomiast chcą utworzyć formalne stowarzyszenie, 

żeby powalczyć o środki finansowe z unii. Pani Wróbel uważa, że przystąpienie do 

tego stowarzyszenia jest celowe, bo spotykamy się z 45 samorządami z Polski, są 

wspólne debaty, można też podpatrzeć fajne rozwiązania czy pomysły, jakie są w 

innych samorządach. Trzeba szukać pomysłów na rozwój gminy – powiedziała pani 

Wróbel. 

 Zdaniem radnego Bryka przeglądając strony internetowe też można wiele 

podpatrzeć. 

 Radny Robert Róg uważa, że powinniśmy wziąć pod uwagę jedną rzecz. Są 

partnerzy, z którymi się dobrze współpracuje, i z którymiś się gorzej współpracuje. 

Podobnie jest z gminami. Może poczekajmy z rozliczeniami, niech  najpierw się coś 

utworzy i zacznie działać, dopiero potem zobaczymy, jakie będą tego efekty – 
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powiedział pan Róg. 

 Zdaniem radnego Świdra pomysł ze świetlicami jest bardzo trafiony, dlatego 

nie powinniśmy tematu rozciągać. Skoro się ma coś robić, to niech się robi – 

zakończył dyskusję radny. 

 W głosowaniu „za” podjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych,  

„przeciw” – 0, „wstrzymał się od glosowania” – 1 radny. Rada Gminy podjęła 

uchwałę Nr XXI/117/2016 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. 

Ad pkt 13. Potrzebę podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych uzasadniła pani Elżbieta Wróbel. Drogi gminne, które mają uregulowany 

stan prawny, czyli decyzję komunalizacyjną  czy wypis z ksiąg wieczystych) możemy 

– po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego, zaliczyć uchwałą rady do 

dróg publicznych. Zaliczenie do dróg publicznych wiąże się z ustawowym 

zwolnieniem z podatku od nieruchomości. Pani wójt wnioskuje o zaliczenie do 

kategorii dróg gminnych drogi: Niwiska – Cegielnisko, Przyłęk – parking, Trześń – 

Górka, Kosowy – Przepompownia. 

 Radny Chlebowski chciałby się upewnić, czy w związku z uzyskaniem statusu 

drogi gminnej będą one odśnieżane? 

 Wszystkie drogi są odśnieżane – odpowiedziała pani wójt, wymienione drogi 

również. W tym roku odśnieżania było tylko 13 godzin. 

 Ponieważ nie było dalszej dyskusji, po odczytaniu treści uchwały poddano ją 

pod głosowanie. ”Za” podjęciem uchwały  głosowało 14 radnych (brak podczas 

glosowania radnego Bryka). Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXI/118/2016 w 

sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

Ad pkt 14. Interpelacje i zapytania radnych. Przewodniczący rady odczytał 

odpowiedź pani wójt na interpelację złożoną przez radnego Skibę na poprzedniej sesji. 

/Kserokopia powyższego pisma – w załączeniu do protokołu/. 

 Radny Piotr Skiba ustosunkował się do otrzymanej odpowiedzi na interpelację 

poprzez odczytanie stosownego pisma. Ponadto dodał, że nie wszyscy pracownicy są 

równo traktowani. Są pracownicy, którzy mają stawkę minimalną plus dodatek 

stażowy, ale są też pracownicy inaczej potraktowani. Radnemu wiadomym jest, że 

pracownicy rozmawiali w tej sprawie z pracodawcami, a jaką otrzymali odpowiedź to 

pani wójt wie. Pracowników powinno się szanować, wójt szczególnie powinien bronić 

pracowników, którzy przepracowali ileś tam lat. Kadrowe powinny znać przepisy,  

„ a wy jakiś tak podchodzicie do tego, jakby wam na tym nie zależało” – powiedział 

radny. „Uważam, że to jest okradanie prostych zwykłych pracowników, którzy 

najmniej zarabiają.” Taka sytuacja występuje nagminnie w powiecie kolbuszowskim, 

wszystkie dodatki się wlicza do płacy zasadniczej, by nie dać pracownikom zarobić. 

Radny uważa, że pracownik winien w miarę godnie zarabiać. Nie widzę, żeby 
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dyrektorzy szkół czy kierownicy wliczali sobie dodatek stażowy do zasadniczych 

poborów. Niech sobie wliczą, będziemy widzieć, jaka będzie wtedy oszczędność” – 

zaznaczył radny Skiba. 

 Radny Chlebowski podkreślił potrzebę naprawy przepustu na rzece 

Świerczówka, który robi się co raz gorszy. Trzeba albo ograniczyć tonaż, albo  

wystąpić w tej sprawie do odpowiednich organów. 

 Radny Robert Róg wracając do sprawy interpelacji uważa, że trzeba wyjść 

naprzeciw, bo brakuje tutaj zwykłego poszanowania człowieka przez człowieka. 

Temat trzeba dopiąć związany z tymi osobami, jeżeli wiadomo, które to są, ponieważ 

tylko dlatego, że ktoś jest na stanowisku robotniczym, to nie jest powód, żeby mu 

wliczać parę złotych dodatku do wynagrodzenia zasadniczego po to, żeby to 

wynagrodzenie miał pomniejszone. „Spróbujcie sobie odpowiedzieć na pytanie, czym 

ten Polak sobie tak naprawdę zasłużył, żeby go tak trzymać, gnębić i zaciskać non 

stop?! W kraju, na zachodzie, czym sobie na to zasłużyli?! – mówił pan Róg. Temat 

warto by było załatwić, niech ci ludzie poczują się też godnie na zajmowanym przez 

siebie stanowisku czy wykonywaniu pracy. 

 „Nie wiem kogo to dotyczy – odpowiedziała pani Wróbel. ”W Urzędzie Gminy 

mam tylko dwóch interwencyjnych na najniższym wynagrodzeniu. Ja nie wiem, kogo 

to dotyczy, nie wiem, kogo jest tu interes jakiś kręcony, nie wiem, czego to dotyczy. 

Dlatego odpowiedziałam tak, jak mówią przepisy. Z całą odpowiedzialnością w tej 

chwili jest dwóch pracowników interwencyjnych . Nie wiem, czy mają najniższe, mają 

więcej jak najniższe, ale nie mają to najniższe plus wysługa. Nie wiem, co jest grane i 

nie odpowiadam, bo ja mogę rozmawiać jako kierownik i mój pracownik” – 

zakończyła swoją wypowiedź pani wójt. 

Ad pkt 15. Ponieważ w sprawach różnych i wolnych wnioskach nikt nie zabierał 

głosu, a porządek obrad został wyczerpany, na tym zakończono XXI sesję VII 

kadencji Rady Gminy Niwiska. 

 

                Protokołowała:  


