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Protokół  

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 14 grudnia 2016 r. 

 

Na ustawową liczbę 15 radnych 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 obrad poprzedniej sesji (18.11.2016r.) 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza  

z wykonania uchwał Rady. 

5. Złożenie ślubowania przez radną Rady Gminy Niwiska wybraną w głosowaniu w 

dniu 27 listopada 2016 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Niwiska. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego 

komisji stałych Rady Gminy Niwiska. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  do uchwały Budżetowej Gminy 

Niwiska na 2016 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

przedszkoli , innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na 

terenie Gminy Niwiska przez inne niż Gmina Niwiska osoby prawne i osoby fizyczne 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

10. Interpelacje i zapytania radnych, 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zapytania, wnioski mieszkańców. 

 Ad pkt 1. Obradom przewodniczył pan Robert Róg – przewodniczący Rady 

Gminy. Po otwarciu sesji i powitaniu radnych oraz zaproszonych gości stwierdził, iż  

w sesji uczestniczy 14 radnych, Rada Gminy jest władna do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

Wójt gminy Elżbieta Wróbel wnioskuje o wprowadzenie w pkt 10 porządku obrad 

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. ”Budujemy i 

wzmacniamy rodzinę – Kompleksowy program wsparcia rodzin z terenu Gminy 

Niwiska.” Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 Ad pkt 2. Do protokołu z poprzedniej sesji uwag nie zgłoszono. 
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 Ad pkt 3. Przewodniczący rady poinformował, iż otrzymał kilka nieprzyjemnych 

e – maili dotyczących stawek na wodę i ścieki. Społeczeństwo bardzo mocno zarzuca 

radnym podnoszenie tych stawek, podnoszone są także kwestie funkcjonowania 

kanalizacji, co rzeczywiście może być uzasadnione przez osoby, które napisały  

e – maile. Przewodniczący rady zapewnił, że podejmie działania ze swej strony w tej 

kwestii, ponadto niezwłocznie przekaże pani wójt tą sprawę. Trudno się 

społeczeństwu dziwić, jeśli koszty są ponoszone dodatkowo na to, by kanalizacja 

funkcjonowała. Pan przewodniczący otrzymał również e – maila odnośnie wypalania 

śmieci, stąd zaapelował do zebranych, by zwracali ze swej strony uwagę na takie 

sprawy. 

 

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

w okresie międzysesyjnym od 18 listopada 2016 r. do 14 grudnia 2016 r.  

/Informacja stanowi załącznik do protokołu/. 

 Ad pkt 5. Radna Jachyra Ewa złożyła ślubowanie, które odbyło się zgodnie z 

art. 23a. ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym. 

 Ad pkt 6. Przed przystąpieniem do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Niwiska  - celem przeprowadzenia głosowania dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

W skład Komisji weszli radni: Adam Chlebowski, Stanisław Rzeszutek, Stanisław 

Magda. „Za” w/w składem głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od  

głosowania” – 2. Radny Piotr Skiba zgłasza kandydaturę pani Ewy Jachyra na 

wiceprzewodniczącego rady. Radna Jachyra wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych 

propozycji nie było. Prowadzący obrady pan Robert Róg odczytał zasady wyboru 

wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Radni jednogłośnie uchwalili zasady wyboru 

wiceprzewodniczącego Rady Gminy, po czym  Komisja Skrutacyjna przygotowała karty 

do tajnego głosowania. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania przewodniczący 

Komisji Skrutacyjnej Adam Chlebowski ogłosił wyniki głosowania. W głosowaniu 

wzięło udział 15 radnych na 15 obecnych na sesji, Radna Ewa Jachyra uzyskała 14 

głosów, tym samym została wybrana  wiceprzewodniczącym Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały Nr XXX/161/2016 w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Niwiska. 

 Ad pkt 7. Do składu Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki 

Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady Gminy pan Robert Róg zaproponował radną Ewę 

Jachyra. W uzasadnieniu podał, że Siedlanka miała tam swoje miejsce i osobą  

z Siedlanki winno być wypełnione. Zostanie kwestia przewodniczącego Komisji 

Oświaty,  ale będzie załatwiona nie wcześniej, jak w lutym. Nowa radna potrzebuje 

troszeczkę czasu, żeby przygotować się do tej funkcji – jeżeli oczywiście zostanie 

wybrana. Taki okres przejściowy – zapoznawczy jest niezbędny, a Komisja 

funkcjonować będzie. Być może trzeba będzie dokonać jeszcze jakichś innych zmian. 
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Pani Ewa Jachyra wyraziła zgodę na kandydowanie, innych kandydatur nie zgłoszono, 

odczytano treść Uchwały Nr XXX/162/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Gminy Niwiska. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie. 

 Ad pkt 8. Pani wójt zreferowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały budżetowej Gminy Niwiska na 2016 rok. 

 Radny Adam Chlebowski jest bardzo zadowolony z faktu, że na koniec roku są 

fundusze na wykonanie inwestycji drogowych. Upomina się o remont ślepej uliczki 

przy gimnazjum w Niwiskach (42 m). 

  W odpowiedzi pani wójt poinformowała,  że ten odcinek będzie wykonany w 

ramach wydatków bieżących na remonty. 

 Innych uwag nie było, „za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada 

Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XXX/163/2016 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały budżetowej Gminy Niwiska na 2016 rok. 

 Ad pkt 9. Projekt uchwały omówiła zastępca wójta gminy pani Marut.  

 Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiotowej sprawie, Uchwała Nr 

XXX/164/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

przedszkoli , innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na 

terenie Gminy Niwiska przez inne niż Gmina Niwiska osoby prawne i osoby fizyczne 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania została 

podjęta jednogłośnie. 

 Ad pkt 10. Potrzebę podjęcia uchwały uzasadniła pani Elżbieta Wróbel. Projekt 

dotyczy świetlicy opiekuńczej, która będzie utworzona jako jednostka w strukturze 

GOPS-u, będzie miała siedzibę w GOKiB. Za środki unijne zostanie tam zrobiona 

łazienka dla niepełnosprawnych, wc. Jest bardzo dużo zajęć specjalistycznych dla 

dzieci. Będzie ogłoszony specjalny nabór, pracownicy muszą być z odpowiednimi 

kwalifikacjami, będzie ogłaszany konkurs. 

 Radni – nie wnosząc uwag – jednogłośnie podjęli Uchwałę nr XXX/165/2016 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. Budujemy i wzmacniamy rodzinę 

– Kompleksowy program wsparcia rodzin z terenu Gminy Niwiska. 

 Ad pkt 11. Radny Adam Chlebowski podkreślił, iż – jak wszyscy zauważamy – 

bardzo dużo dzieje się na drogach gminnych. Skierował pytanie do radnego 

powiatowego, co się dzieje w temacie przepustu na moście łączącym Niwiska  

z Huciną? 

 Radny Zbigniew Ofiara odpowiedział, iż wg jego informacji na razie nie dzieje 

się nic. Jest to przepust a nie most, obowiązuje inna procedura. Jeśli radny będzie 

miał więcej informacji, przekaże na następnej sesji. 

 Radny Robert Róg chciałby się dowiedzieć, jakie wnioski padły ze strony 

przedstawicieli powiatowych do wprowadzenia do budżetu Starostwa Powiatowego 
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na rok 2017. 

 Radny Piotr Skiba zapytał, czy pani wójt dostała jakieś wytyczne odnośnie 

likwidacji gimnazjów? Powinniśmy wcześniej podjąć jakąś debatę, bo problem jest 

bardzo poważny, musimy przeanalizować wszystkie szkoły. 

 W odpowiedzi pani wójt poinformowała, że żadnych wytycznych nie ma.  Do 

17 lutego mamy przedstawić do zaopiniowania projekt struktury szkół. 

 Ad pkt 12. Radny Ofiara nawiązując do podjętej przez Radę Gminy Niwiska 

uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości zadał pytanie, dlaczego 

osoby rozpoczynające działalność gospodarczą pierwszy raz nie są informowane 

o możliwości zwolnienia z podatku? Podobny problem poruszył radny Łakomy. 

Pracownicy powinni przekazywać stosowną informację rozpoczynającym działalność 

gospodarczą. 

 Przewodniczący rady uznał, że problem polega na przepływie informacji, 

zwrócił się z prośbą, aby pracownicy podatkowi takich informacji udzielali. 

 Radny Bryk zaznaczył, iż w przyszłym roku winny znaleźć się środki na 

wybudowanie odcinka chodnika w stronę Kościoła w Niwiskach. 

 Na tym zakończono XXX sesję Rady Gminy Niwiska. 

 

         Protokołowała:   


