
Protokół 

 z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 29 września 2016 roku 

 

W sesji uczestniczyło 13 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 obrad poprzedniej sesji (29.08.2016r.) 

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 o sytuacji na rynku pracy, w tym działania na rzecz likwidacji bezrobocia. 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Niwiska  

na 2016 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu partnerskiego wspólnie 

ze Stowarzyszeniem „PUCHATEK” w Przyłęku p.n.: „Wychowanie przedszkolne  

w gminie Niwiska”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  

na lata 2016 – 2022. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zapytania, wnioski mieszkańców. 

 

Ad. 1. 

Obradom przewodniczył pan Robert Róg – przewodniczący Rady Gminy. Po otwarciu sesji  

i powitaniu radnych oraz zaproszonych gości stwierdził, iż w sesji uczestniczy 13 radnych, 

Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

 



Ad. 2. 

Do protokołu z poprzedniej sesji uwag nie zgłoszono. 

Ad. 3. 

Przewodniczący Rady poinformował o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym – w dniu 12 września br. wpłynęła Uchwała Nr XV/168/2016 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii  

o przedłożonej przez Wójta Gminy Niwiska informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy za I półrocze 2016 roku. Przedmiotowa informacja została zaopiniowana pozytywnie. 

Nikt z obecnych nie zabrał głosu w przedmiotowej sprawie.   

 

Ad.4. 

W kolejnym punkcie Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel przedstawiła informację  

o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym obejmującą okres od 29 sierpnia br.  

do dnia dzisiejszego. 

/Informacja stanowi załącznik do protokołu/. 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat sprawozdania. 

 

Ad. 5  

Informację o sytuacji na rynku pracy, w tym działania na rzecz likwidacji bezrobocia 

przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

w Kolbuszowej – Elżbieta Kapusta. Poinformowała zebranych, iż liczba bezrobotnych 

ogółem w grudniu 2015 roku wynosiła 3175 osób, w tym z prawem do zasiłku 372 osoby,  

zaś w miesiącu sierpniu 2016 roku było 2580 osób, w tym z prawem do zasiłku 279 osób.  

Liczba bezrobotnych w Gminie Niwiska w grudniu 2015 roku stanowiła 277 osób  

(w tym z prawem do zasiłku 23), zaś w sierpniu 2016 roku stanowiła 212 osób  

(w tym 22 osób z prawem do zasiłku). Najmniej bezrobotnych w powiecie kolbuszowskim 

jest właśnie w Gminie Niwiska. Dyrektor Kapusta scharakteryzowała również strukturę 

bezrobotnych wg wieku, wykształcenia, ofert pracy, możliwości aktywizacji bezrobotnych. 

/Informacja stanowi załącznik do protokołu/. 



Wójt Elżbieta Wróbel przekazała obecnym na sesji informacje na temat ofert pracy w Lear – 

Oddział w Mielcu. Przedstawiciele firmy poszukują 200 osób do pracy, bez pośredników -  

tj. agencji. Szczegółowe informacje są na naszej stronie. 

Elżbieta Kapusta podała informacje, iż coraz więcej cudzoziemców (najwięcej Ukraińców) 

stara się o pobyt i pracę krótkosezonową – na naszym terenie wydano w tej sprawie  

90 oświadczeń.  

Wójt Gminy Niwiska podziękowała za dotychczasową współpracę Dyrektorowi Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kolbuszowej, dodając, że korzystanie ze środków z Urzędu Pracy jest coraz 

bardziej trudne, zobowiązania są coraz większe, jeżeli chodzi o wywiązanie się z umów.  

Elżbieta Kapusta poinformowała, iż wszyscy od nowego roku będą ubezpieczeni. 

Podziękowała za modelową współpracę z Gminą Niwiska.  

Adam Świder zapytał się, których cudzoziemców jest najwięcej – Dyrektor PUP 

odpowiedziała, iż są to Ukraińcy.   

Robert Róg nawiązał do pracy w Learze – Mielec. Uważa, że pracodawca powinien 

pracownika szanować, a przedstawiciele Lear’a powinni przysłać pracowników, którzy tam 

aktualnie pracują i którzy przedstawią, jak się tam pracuje – wtedy będziemy mieć obraz 

tamtejszej pracy. Robert Róg ubolewa nad warunkami pracy w przedmiotowej firmie. 

Przewodniczący Róg uważa, że Polska powinna być otwarta na obcokrajowców. 

Wynagrodzenie aktualnie oferowane pracownikowi to zazwyczaj najniższa krajowa – 

powiedział Radny Róg – co potwierdziła Dyrektor Kapusta. Przewodniczący Róg 

podziękował za wsparcie i współpracę Pani Dyrektor Elżbiecie Kapuście. Przy tej okazji 

zaznaczył, iż wsparcie z PUP dot. zatrudnienia pracowników m.in. interwencyjnych 

odzwierciedla się w ich pracy w terenie: wyczyszczone, rowy, chodniki - pokazują,  

jak bardzo zadbana jest nasza gmina, najlepiej w powiecie. Takie wsparcie jest potrzebne.  

Głos zabrał Stanisław Bryk. Powiedział, że wiele pracodawców zatrudnia rencistów, 

emerytów lub też zatrudnia „na czarno”, ponieważ koszty pracy są bardzo wysokie. Radny 

Bryk zgadza się z Przewodniczącym Rogiem, że każdy powinien zarabiać godnie, ale powołał 

się na leśnictwo, w którym leśnicy, podleśniczy zatrudnieni na etaty zarabiają bardzo dobrze – 

w przeciwieństwie do Zakładów Usług Leśnych. Księgowa pracująca w SKR co jakiś czas 

rozlicza pit-y pracowników zatrudnionych w ZUL: ½ etatu, kombinacje - jak się patrzy  

na te zarobki to aż chciałoby się płakać – podsumowuje radny Bryk. To nie jest tak,  



że bezrobocie powinno być zlikwidowane – bezrobocie zawsze powinno być w ograniczonym 

zakresie, bo ludzie są różni – twierdzi Radny Bryk. Dzisiaj jest rynek pracownika,  

a nie pracodawcy. I dzisiaj znaleźć pracownika jest ciężko, szczególnie do ZUL-i. Jeżeli 

chodzi o pracowników ze wschodu, to praca jest, ale oni uciekają na zachód. Trzeba w sposób 

wyważony podchodzić do sprawy, rząd powinien obniżyć koszty pracy – to wtedy powstanie 

być może więcej firm. Płatności, wynagrodzenia podskoczą wtedy, gdy sytuacja w 

porównaniu krajami europejskimi się wyrówna; wtedy zarobki polskie będą rosły – i one 

rosną – podsumowuje Radny Bryk. 

Robert Róg stwierdził, że nie mówił nic o likwidacji bezrobocia, a jeśli chodzi o szukanie 

pracownika – to nie ma z tym problemu. Jeśli księgowa rozlicza ZUL to powinna wiedzieć, 

jaka jest średnia dochodów pracowników ZUL w skali kraju. Robert Róg wie, jak funkcjonują 

ZUL-e i ile muszą mieć zatrudnionych osób, ponieważ zasady zatrudniania: zamawiania  

i dostaw usług leśnych są w całym kraju takie same. Wyjaśnił, iż od tamtego roku jest 

obowiązek zatrudnienia legalnego w ZUL. Stanisław Bryk zapytał się Roberta Roga,  

kto to kontroluje? Robert Róg powiedział, że pracodawcę (ZUL) może kontrolować inspekcja 

pracy, służby bhp. Bryk Stanisław zapytał się, czy pani Dyrektor PUP ma możliwość 

kontrolowania – odpowiedź brzmi nie. Robert Róg wyjaśnił, że ZUL, właściciele sklepów – 

wszyscy jesteśmy objęci tym samym prawem. Te służby (inspekcja pracy, służby bhp)  mają 

dbać o to, aby do południa nie robił jeden pracownik, a popołudniu drugi. A tak nie można,  

bo osoby muszą być zatrudnione, podane kto pracuje, gdzie pracuje i na jakich zasadach.  

A jeżeli pani, która rozlicza ustaliła coś innego to Przewodniczący Róg uważa, że powinna to 

zgłosić odpowiedniemu zleceniodawcy te kwestie. Robert Róg jest przekonany, że wtedy  

w ciągu 2-3 dni ta sytuacja ulegnie znacznej poprawie, ponieważ nie wie, co ten ZUL do tego 

rozliczenia daje. Ale znając przedsiębiorczych przedsiębiorców sprawa może wyglądać 

różnie. Skoro księgowa rozlicza i widzi, że coś jest nie tak to niech zgłosi to odpowiednim 

służbom – stwierdza Robert Róg.  

Po zakończonej dyskusji Robert Róg podziękował za przybycie Dyrektorowi PUP Elżbiecie 

Kapuście. 

 

 

 



Ad. 6. 

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku przekazane 

zostało w wersji papierowej radnym w lipcu br. i referowane na posiedzeniach komisji.  

W związku z tym nie ma potrzeby referowania – poinformowała Wójt Gminy Niwiska. 

Radni nie podejmowali dyskusji na przedmiotowy temat. 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Niwiska na 2016 

rok szczegółowo omówiła Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel. W przedmiotowej uchwale 

zwiększono dochody o kwotę 93.924,72 zł; z tego dochody bieżące w kwocie 51.540,36 zł  

i dochody majątkowe w kwocie 42.384,36 zł. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 

12.982,39 zł; z tego wydatki bieżące w kwocie 9.494,13 zł i wydatki majątkowe w kwocie 

3.488,26 zł. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 106.907,11 zł; z tego wydatki bieżące 

w kwocie 25.058,62 zł i wydatki majątkowe w kwocie 81.848,49 zł. 

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

uchwały Nr XXVII/143/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 

Niwiska na 2016 rok głosowało 13 radnych na 13 obecnych na sesji. Rada Gminy 

jednogłośnie podjęła uchwałę. 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu partnerskiego wspólnie 

ze Stowarzyszeniem „PUCHATEK” w Przyłęku p.n.: „Wychowanie przedszkolne  

w gminie Niwiska” przedstawiła Elżbieta Wróbel – Wójt Gminy Niwiska. Wojewódzki Urząd 

Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, 

Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 – Rozwój 

edukacji przedszkolnej. Wójt wsłuchując się w potrzeby rodziców, mieszkańców, radnych 

podjęła temat napisania wniosku w partnerstwie ze stowarzyszeniem Puchatek z Przyłęka  

na 2 punkty przedszkolne w sołectwie Siedlanka i Kosowy. Gmina Niwiska jako partner 

użyczy pomieszczeń.   

Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały, jednogłośnie podjęli 

uchwałę nr XXVII/144/2016 w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu partnerskiego 



wspólnie ze Stowarzyszeniem „PUCHATEK” w Przyłęku p.n.: „Wychowanie 

przedszkolne w gminie Niwiska”. 

 

Ad. 9.  

Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  

na lata 2016 – 2022 przedstawiła Zastępca Wójta Gminy Niwiska Jolanta Marut. 

Poinformowała zebranych, iż przedmiotowy dokument jest strategiczny, odnosi się  

do dokumentów europejskich i krajowych. Pozytywną opinię w sprawie Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej (PGN) wydał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie. PGN jest niezbędny do przystąpienia do projektu parasolowego  

dot. paneli fotowoltaicznych. 

Przewodniczący dodał, iż założenia dokumentu skierowane są na przyszłość. 

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę nr XXVII/145/2016 w sprawie przyjęcia Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016 – 2022. 

 

Ad. 10.  

Interpelacje i zapytania radnych. 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad. 11. 

Wolne wnioski i informacje. 

Głos zabrała Elżbieta Wróbel – Wójt Gminy Niwiska. Przedstawiła temat naboru do projektu 

parasolowego. Gmina Niwiska przygotuje, zleci i koordynować będzie wykonanie 

mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu naszej gminy. 

W ramach projektu możliwa będzie dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów  

na biomasę, pomp ciepła wykorzystujących energię geotermalną, pomp ciepła 

wykorzystujących energię aerotermalną. Więcej informacji jest na stronie www.niwiska.pl. 

Dodatkowo zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne w GOKiB w Niwiskach w dniu 

12 października 2016 roku dla wszystkich zainteresowanych przedmiotowym tematem. Wójt 

Elżbieta Wróbel zaznaczyła, że maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej to 3 kW. Energia 

wytworzona w instalacji powinna być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych 

– nadwyżka zostanie za darmo oddana do sieci - 1 lipca 2016 r. zmieniła się ustawa o OZE – 

w ramach „Net metering”u – nie można sprzedawać nadwyżek energii do sieci.  

http://www.niwiska.pl/


Innym warunkiem jest fakt, że operator sieci dystrybucyjnej i dostawca energii elektrycznej 

do wnioskowanego budynku jest tym samym podmiotem, a wraz ze złożeniem wniosku 

przystąpienia do Projektu, wnioskodawca wyrazi zgodę na przeprowadzenie oceny 

technicznej przez specjalistyczną firmę zewnętrzną upoważnioną i wybraną przez Gminę 

Niwiska. Koszt oceny technicznej za każdą wnioskowaną instalacje wynosi 50 zł brutto (koszt 

ponosi wnioskodawca);  

 

Ad. 12.  

Zapytania, wnioski mieszkańców. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Porządek obrad został wyczerpany. Na tym zakończono sesję. 

 

 

 

Protokołowała:  

M. Zielińska-Micek 


