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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 28 grudnia 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. Sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza  

z wykonania uchwał Rady Gminy, 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy 

Niwiska na 2016 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie 

Gminy Niwiska nie wygasających z upływem roku budżetowego 2016 i określenia 

ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Niwiska na  

2017 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na  

2017 r. 

9. Przedłożenie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy. 

10. Podsumowanie roku budżetowego 2016. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zapytania, wnioski mieszkańców. 

 

 Ad pkt 1. Obradom przewodniczył pan Robert Róg, który po otwarciu sesji, 

powitaniu radnych i zaproszonych gości stwierdził, iż w sesji uczestniczy 15 radnych, 

Rada Gminy jest władna podejmować prawomocne uchwały. 

 Wójt gminy pani Wróbel wnioskuje o wprowadzenie w pkt 10 „Podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/164/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. dot. 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego i szkól prowadzonych na terenie Gminy Niwiska przez 

inne niż Gmina Niwiska osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.” 

 „Za” wprowadzeniem  powyższego wniosku do porządku obrad głosowało 15 

radnych.  Rada Gminy jednogłośnie postanowiła o dokonaniu zmian w porządku 

obrad.  

 Ad pkt 2. Do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono żadnych uwag. 
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 Ad pkt 3. Przewodniczący rady zaznaczył, iż uczestniczył w spotkaniach 

noworocznych organizowanych w szkołach, innych jednostkach, a  także w spotkaniu 

zorganizowanym przez mieszkańców wsi Siedlanka. Są to ważne wydarzenia 

jednoczące i łączące mieszkańców. 

 

 Ad pkt 4. Z kolei pani wójt złożyła sprawozdanie o realizacji zadań w okresie 

międzysesyjnym od 14 grudnia 2016 r. do 28 grudnia 2016 r. 

Wydanych zostało 4 zarządzenia wójta gminy, 3 w sprawie zmian do budżetu gminy 

Niwiska na 2016 rok, 1 w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w 

Urzędzie Gminy. 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa dostawa paliwa 

gazowego dla Kolbuszowskiej Grupy Zakupowej „ – czas trwania zamówienia po 

przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy od 01.02.2017 r. do 31. 12 . 2018 r. 

Został wybrany sprzedawca paliwa gazowego FORTUM DUON Marketing and Sales 

Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku. 

Łącznie szacowane oszczędności na dostawie paliwa gazowego dla grupy zakupowej 

wyniosą ok. 863 040,30 zł. Do obliczeń przyjęto szacowane zużycie paliwa gazowego 

dla obiektów z uwzględnieniem aktualnych cen i opłat obowiązujących 

zamawiającego na dzień otwarcia ofert tj. 19.10.2016 oraz cen i stawek opłat 

uzyskanych w przetargu. Dla Gminy Niwiska łączne oszczędności wyniosą ok. 

63 310,72 zł. Szczegóły w raporcie po przetargu dla Gminy Niwiska i jej jednostek 

organizacyjnych na stanowisku ds. inwestycji. 

Złożono w Sądzie Rejonowym  w Kolbuszowej z inicjatywy Gminy Niwiska wnioski o 

stwierdzenie nabycia spadku przez ustawowych spadkobierców po zmarłych, których 

nazwiska wymieniono w informacji stanowiącej załącznik do protokołu. 

 Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiocie złożonej informacji. 

 Ad pkt 5. Wójt gminy Elżbieta Wróbel szczegółowo zreferowała projekt 

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 

2016 rok. Zwiększeniu ulegają dochody budżetu gminy o kwotę 52 00000 zł. 

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 7 000,00 zł. Zmniejsza się 

wydatki budżetowe na 2016 rok o kwotę 13 000,00 zł. Zwiększa się wydatki 

budżetowe na 2016 rok o kwotę 58 000,00 zł. 

 Radni nie wnosili żadnych uwag, „Za” podjęciem uchwały głosowało 15 

radnych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/166/2016 w sprawie 

wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy Niwiska na 2016 rok. 

 Ad pkt 6.Pani wójt wyjaśniła, iż w wykazie wydatków zamieszczonych w 

budżecie gminy Niwiska niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 są 
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wydatki związane z realizacja umów zawartych na podstawie ustawy z dania 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Wykaz zawiera następujące zadania: 

- Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej na wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii w gminie Niwiska – fotowoltaika – kwota 12 177,00 zł., 

termin realizacji – 20.02.2017 rok. 

- Budowa sieci wodociągowej Kosowy – Ługnica ok. 800 mb. – kwota 97 662,00 zł., 

termin realizacji – 30.06.2017 r. 

- Przebudowa drogi gminnej Niwiska – Uwrocie – kwota 38 500,00 zł., termin 

realizacji – 30.05.2017 r. 

- Przebudowa drogi gminnej Hucina – Grobla – kwota 101 500,00 zł., termin realizacji 

30.05.2017 r. 

- Przebudowa drogi gminnej Kosowy – Kocia Wola (ul. Słoneczna) na długości 170 mb 

-kwota 25 800,00 zł., termin realizacji 30.05.2017r.  

- Przebudowa drogi gminnej Przyłęk – Kosowy na długości 830 mb – kwota 

126 200,00 zł., termin realizacji – 30.05.2017 r. 

- Przebudowa drogi gminnej Zapole – Lipny Bór – Brzezówka w km od 1+550 do km  

2 + 349 – kwota 62 317,45 zł., termin realizacji 30.04.2017 r. 

- Realizacja programu „VOUNGSTER PLUS” w Gimnazjum Publicznym w Niwiskach – 

kwota 2 240,00 zł., termin realizacji 30.06.2017 r. 

- Budowa sieci kanalizacyjnej Hucisko – Zapole, kwota 18 302,40 zł., termin realizacji 

30.06.2017 r. 

 W dyskusji radny Chlebowski zadał pytanie, jak to się ma w wydatkach 

niewygasających wykonywanie kanalizacji Niwiska – Hucina? 

 W odpowiedzi pani Wróbel wyjaśniła, iż podjęta została uchwała w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązania na 2 lata, 400 tys. zł. na rok 2017 i 400 tys. zł. na rok 2018. 

Tak została zawarta umowa z wykonawcą, w projekcie budżetu na rok 2017 mamy 

zabezpieczone 400 tys. zł., czyli nie ma wydatku niewygasającego. 

 Innych uwag nie było, „za” podjęciem Uchwały Nr XXXI/167/2016 w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Niwiska 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 i określenia ostatecznego 

terminu dokonania tych wydatków głosowało 15 radnych. Rada Gminy 

jednogłośnie podjęła uchwałę. 

 Ad pkt 7. Przewodniczący rady pan Robert Róg nawiązując do projektu planu 

pracy rady na 2017 rok zaznaczył, iż został on przygotowany na bazie planów pracy 

komisji. Radni nie zgłaszali żadnych uwag do przedłożonego projektu, Rada Gminy 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/168/2016 w sprawie planu pracy Rady 

Gminy Niwiska na 2017 rok. 
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 Ad pkt 8. Do projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok również nie  

zgłoszono uwag. Radni jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr XXXI/169/2017 rok w 

sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

 Ad pkt 9. Nie zgłoszono uwag do planów pracy komisji stałych. Rada Gminy 

jednogłośnie zaakceptowała powyższe plany. One są ruchome, pewnie będą się 

zmieniały na etapie całego roku dodał pan przewodniczący. 

 Ad pkt 10. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniła sekretarz gminy Jolanta 

Marut. Nawiązując do uchwały z poprzedniej sesji dot. ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla przedszkoli wyjaśniła, iż dotacja dla ucznia niepełnosprawnego 

w przedszkolu miała być udzielana w kwocie równej tej, która jest przewidziana w 

subwencji. Ustawowy zapis jest taki, że ta kwota powinna być nie niższa, niż 

określona w subwencji. Nie niższa niż – znaczy równa lub wyższa, to w zasadzie 

wychodzi na to samo – skomentowała pani sekretarz. Jednak sugestia Regionalnej 

Izby obrachunkowej była taka, żeby to zmienić, że zapis ustawowy jest prawidłowy i 

Rada Gminy nie jest władna do tego,  żeby go zmieniać. 

 Po odczytaniu projektu Uchwały Nr XXXI/170/2016 w sprawie zmiany 

uchwały nr XXX/164/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. dot. 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 

wykorzystywania przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwałę podjęto 

jednogłośnie. 

 Ad pkt 11. Wójt gminy pani Elżbieta Wróbel podsumowała rok budżetowy 

2016. Pełny tekst podsumowania – poniżej. 

„ Od wielu lat Gmina inwestuje w infrastrukturę drogową, wodną i kanalizacyjną, 
intensywnie uzbrajając tereny inwestycyjne. a także w infrastrukturę mienia 
komunalnego. Ale to nie wszystko krótko chciałam przedstawić zadania zrealizowane 
w ramach budżetu Gminy Niwiska w 2016 roku. 
 
Budżet roku 2016 po stronie dochodów to kwota 25 370 904 zł, po stronie wydatków 
– 25 272 189 zł. Wydatki majątkowe – 3 351 610 zł. 
 
Gmina pozyskała ze źródeł zewnętrznych w 2016 roku ( dotacje celowe wnioskowane, 
projekty, RPO, rezerwy MEN,) – kwotę 4 662 481,81 zł. 
 
W zakresie rolnictwa - infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: 

zbiorników- 301 tys.zł, 
0 – 98 tys. zł. 
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Modernizacja dróg : 
– 78,5 tys zł, 

Hucina cd. ul. Osiedlowej w kierunku Przyłęka – 53,2 tys. zł, 

Niwiska w kwocie 1 346 308,27 zł w tym: przebudowa drogi Przyłęk – Marmury ( 2 km 
+ 118 mb chodnika) – 280 tys. zł, i na odcinku Leśnictwo w kierunku szkoły – 71 tys. zł, 
budowa chodników ; przy drodze Niwiska – Trześń ( 1479 mb) - 701,5 tys. zł, Kosowy 
k/ cmentarza (460mb) – 295 tys.zł, Niwiska k/ UG (85 mb) - 30,5 tys zł., 
Powiat realizował na terenie Gminy Niwiska drogi powiatowe: Kolbuszowa Nowa 
Wieś ( do lasu) PROW 1 349 tys. zł, przez las 2135 mb, nakładka 239 tys. zł, Huta 
Przedborska Leszcze – klęski żywiołowe – 2 023 mb – 584 tys. zł, Przyłęk Ostrowy 
Tuszowski – 554,7 tys. zł, (Prog. Rozw. Gm. i Pow. Infr. Drogowej) plus do Leśnictwa 
(990mb)–143 tys. zł, 

 Pańska (200mb) – 24 tys. zł, Niwiska 
 k/ piekarni (300 mb) – 39 tys. zł, Kosowy do przepompowni ( 270 mb) – 32 tys. zł, 
Niwiska – Blizna (300 mb) – 21 tys. zł, Niwiska Koniec do ujęcia wody (280 mb) 
 – 41 tys. zł, Kosowy ul. Nowa(800 mb) - 116 tys. zł, Hucina ul .Nowa cd ( 250 mb) 
 – 31 tys. zł, inwestycje w trakcie realizacji, w budowie: Zapole Lipny Bór ( 800 mb) – 
93 tys. zł, Niwiska – Uwrocie ( 255 mb) – 38,5 tys. zł, Hucina –Grobla ( 720 mb) – 
101,5 tys. zł, Kosowy ul Słoneczna cd( 170 mb) - 26 tys. zł, Przyłęk od Marmurów  
w kier. Kosów Ługnicy ( 830 mb)–126,2 tys. zł, razem; 5175 mb 
Obiekty mienia komunalnego: 

–78 tys. zł, 

odwodnienie i izolacja części budynku–98 tys. zł, 
Szkoły Podstawowej w Trześni mini sali gimnastycznej–

379,5 tys. zł, 
 

w Niwiskach–80 tys. zł, 
–1 498 595 zł, 

Oświetlenie ulic i placów: 
–Leszcze–30 tys. zł, 

–Trzęsówka–17 tys. zł, 
Inwestycja w zakresie ochrony środowiska; to rozpoczęta budowa kanalizacji 
Niwiska Okręglica, Hucina ul Grabowa i Graniczna – wartość inwestycji 800 tys. zł,  
 
Poczyniono wydatki na szereg mniejszych przedsięwzięć chociażby w ramach 
funduszy sołeckich, na które w roku 2016 przeznaczono 223 463 zł,  
 
Należy jednak pamiętać o tym, że aby Gmina Niwiska mogła się w sposób dynamiczny 
i zrównoważony rozwijać niezbędne jest planowanie inwestycji z odpowiednim 
wyprzedzeniem.  
Urzędnicy w Urzędzie Gminy Niwiska doskonale o tym wiedzą i sumiennie wykonują 
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projekty inwestycji na najbliższe lata - a wszystko po to, by gdy tylko pojawi się 
możliwość otrzymania dofinansowania z zewnętrznych źródeł skorzystać z niego i 
pozyskać jak największą ilość środków na inwestycje, które ułatwią życie 
mieszkańcom Naszej Gminy. 
 
W tym zakresie opracowano dokumentację: 

ację zespołu pałacowo–parkowego w Niwiskach–78,6 tys. zł, 
 

 
 

 w Hucisku i Zapolu. 
–spec ustawa–18 tys. zł, 

 
Sukcesem roku 2016 jest: 
Dzienny Dom Senior Wigor w Niwiskach, w którym przebywają seniorzy, i w gronie 
rówieśników zdrowo, pożytecznie i przyjemnie spędzają wolny czas. 
 
Uczestnikom placówki oferujemy: 

 
 

 
chnik i materiałów, 

-rekreacyjne 
 

 
 

Dzięki partnerstwu z organizacjami pozarządowymi, konkretnie z Stowarzyszeniem 
Kół Gospodyń Wiejskich w Niwiskach w ramach środków unijnych utworzenie 
kolejnych punktów przedszkolnych w Niwiskach i Przyłęku. 
 
Wspaniały rozwój Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach, wkład Szkoły Muzycznej w 
życie społeczno – kulturalne, promocję i rozwój naszej Gminy. 
 
Otwartość, pomysły, ciekawe inicjatywy, dobra współpraca nie tylko z rodzicami i 
środowiskiem naszej gminy ale też z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi 
sprawia, że nasz szkoła muzyczna przyciąga jak magnes a zabytkowe centrum tętni 
życiem. Za sprawą szkoły i jej pracowników wzbogaciła się oferta kulturalno – 
edukacyjna. Występy uczniów, koncerty, chór i orkiestra zachwycają i wnoszą nowy 
wymiar w życie naszej gminy. Dobra opinia zatacza coraz szersze kręgi, co jest dla 
mnie wielką satysfakcją. 
 
Wiele samorządów chciało by mieć taką szkołę - przyjeżdżają do nas różne delegacje z 
którymi dzielimy się naszymi doświadczeniami. Pomagamy, tak jak nam kiedyś 
pomagano. Jednak jak wiemy, założenie takiej szkoły staje się coraz trudniejsze.  
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Z pomysłów społecznych sukcesem na terenie gminy są świetlice wiejskie, które 
dobrze wpisały się w potrzeby mieszkańców wsi. Świetlice są głównym ośrodkiem 
życia kulturalnego, są miejscem codziennej pracy i twórczych poczynań w środowisku 
lokalnym. Pełnią one funkcje kulturotwórcze, wychowawcze, dydaktyczne oraz 
opiekuńcze w odniesieniu do dzieci szkolnych, integrują dorosłych reagują na 
zaspokajanie potrzeb środowiska. Z myślą o nich przygotowywanych jest szereg zajęć, 
które dają możliwość rozwijania swoich umiejętności, inspirują do twórczych 
poczynań, pomysłów na zajęcie czasu wolnego. 
 
Sukcesami są rankingi , w których Gmina Niwiska w 2016 roku zajmowała wysokie 
lokaty i tak: 
Gmina Niwiska w statystyce RIO 
Regionalna Izba Obrachunkowa opracowała dane o sytuacji finansowej jednostek 
samorządu terytorialnego na Podkarpaciu w 2014 roku. Analiza dostępna jest w 
zeszycie nr 22 z 2016r. RIO w Rzeszowie. Poniżej prezentuję wyniki Gminy Niwiska na 
tle gmin wiejskich z powiatu kolbuszowskiego; 
 
1. Dochody, wydatki i wynik jst w 2014r. 

Gmina 

Dochody w 
przeliczeniu 
na 1 
mieszkańca 
(w zł) 

Wydatki w 
przeliczeniu 
na 1 
mieszkańca 
( w zł) 

Miejsce w rankingu wg 
dochodów w przeliczeniu na 
mieszkańca (na 107 gmin) 

Cmolas 3 227 3 179 42 

Dzikowiec 3 011 3 135 63 

Majdan 
Królewski 

3 202  3 182 44 

Niwiska 3 387 3 431  33 

Raniżów 2 964 2 736 70 

2. Struktura wydatków w % wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej w 

2014r. 

Gmina 
Transport 
i łączność 

Admini 
- 
stracja 
publi - 
czna 

Oświata 
i wycho 
- wanie 

Pomoc 
społeczna 

Eduka - 
cyjna 
opieka 
wycho - 
wawcza 

Gospodarka 
komunalna, 
ochrona 
środowiska 

Cmolas 8,12 7,67 40,50 19,80 1,30 8,18 

Dzikowiec 8,47 8,12 37,17 22,98 2,04 3,76 
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Majdan 
Królewski 

18,21  7,87 35,17 22,25 0,44 9,39 

Niwiska 7,21  8,98  40,08  18,62  1,02 10,41 

Raniżów 3,70  9,82  41,80  26,43  3,62  3,78  

3. Wydatki majątkowe jst w latach 2013 – 2014. Udział wydatków majątkowych w 

wydatkach ogółem (w %); 

Gmina 2013 2014 

Cmolas 18,06 19,64 

Dzikowiec 17,79 17,37 

Majdan Królewski 26,14 29,01 

Niwiska 17,67  20,86  

Raniżów 9,96  4,40  

4. Zadłużenie jst w 2014r. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem ( w %); 

Gmina Zadłużenie[%] 

Cmolas 36,43 

Dzikowiec 24,99 

Majdan Królewski 0  

Niwiska 28,38  

Raniżów 46,47  

 
Gmina Niwiska najlepsza w powiecie w rankingu podpisanych umów o 
dofinansowanie ze środków unijnych. 
 
Gmina Niwiska znalazła się na pierwszym miejscu w powiecie kolbuszowskim (wśród 
gmin wiejskich) w rankingu podpisanych umów o dofinansowanie ze środków 
unijnych. Na tle podkarpacia Gmina Niwiska też uplasowała się wysoko.  
 
Dzięki skutecznemu wykorzystywaniu środków unijnych przez samorządy i podmioty 
prywatne bardzo dobrze wykorzystaliśmy minioną perspektywę. Dane dotyczą 
podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych na dzień 30 czerwca 2015 
r., przy uwzględnieniu kosztów niekwalifikowalnych.  
 
Łączna wartość podpisanych umów: 40 745 830,42 zł 
 
Chodzi o fundusze ze środków UE na lata 2007-2013 dostępnych w ramach 
programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, 
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Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej, a także poszczególnych 
Regionalnych Programów Operacyjnych. 
 
Dane pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13), odnoszą się 
do wszystkich projektów realizowanych na terenie danej jednostki terytorialnej przez 
samorządy i podmioty prywatne znajdujące się na jej terenie.  
 
Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, a jak 
wypadła w nim Gmina Niwiska ? 
 
Ranking został stworzony na podstawie 15 wskaźników, określających m.in. odsetek 
mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków, czy saldo migracji.  
Gminy wiejskie powiatu kolbuszowskiego w skali całego kraju (1563 gminy wiejskie): 
1. Niwiska - 398 miejsce  
2. Majdan Królewski – 793 miejsce 
3. Raniżów – 799 miejsce  
4. Dzikowiec – 944 miejsce  
5. Cmolas – 1070 miejsce  
 
Tym samym Gmina Niwiska wypadła najlepiej na tle innych gminy wiejskich powiatu 
kolbuszowskiego. 
A jak Gmina Niwiska wypadła na tle województwa podkarpackiego ??? – wyprzedziło 
nas 17 gmin wiejskich takich jak: Trzebownisko, Krasne, Dębica, Solina, Łańcut itd. – 
tym samym nie mamy się czego wstydzić.  
 
GMINA NIWISKA INWESTUJE! 
 
Z danych pochodzących z rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju wynika, że w 2015 
roku jedynie 13 gmin w Polsce odznaczało się bardzo wysoką otwartością na działania 
inwestycyjne. 
Badając wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca, twórcy rankingu 
przyznawali po jednym punkcie za każde 10 zł. Natomiast określając odsetek 
wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie, przyznawano gminom po 
jednym punkcie za każdy procent. 
 
Jaką pozycję zajęła Gmina Niwiska na tle gmin powiatu kolbuszowskiego 
prezentujemy poniżej: 

- 25,26 (Odsetek wydatków majątkowych 
inwestycyjnych w budżecie), 

27 pozycja Gmina Majdan Królewski – 15,80  
– 15,07 

– 14,32 
– 6,78 
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– 4,32 
I ostatni ranking Złota Setka Gmin Podkarpacia - Gazeta Codzienna Nowiny z 
14.12.2016r. 

– Niwiska – 68 miejsce 
– 69, 

– 90 
 

 

Bilans dokonań ubiegłego roku, to nie tylko wójta, Rady Gminy i administracji 
samorządowej zasługa. To suma zbiorowej myśli i zbiorowego wysiłku, zjednoczonych 
w dziele budowy wizerunku naszej gminy. Dziękuję przedstawicielom władz 
rządowych i samorządowych za wsparcie i pomoc w realizacji tych wszystkich działań 
na terenie Gminy 
 
Na progu nowego – 2017 roku – życzę Państwu i wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy dużo zdrowia, wielu sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym. 
Życzę, aby był to rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia 
zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.” 

  Przewodniczący rady pan Robert Róg ocenił mijający rok jako bardzo 
satysfakcjonujący. Praktycznie w każdej miejscowości udało się wiele zrobić, 
wspomóc powiat w zakresie infrastruktury, która służy nam mieszkańcom. Zrobiło się 
bardzo dużo i te efekty są dość mocno widoczne. Te potrzeby płyną głównie od 
radnych i sołtysów jako przedstawicieli społeczeństwa. Zadania, które zostały 
wykonane należy bardzo mocno docenić. W związku z tym pan Robert Róg gratuluje 
pani wójt wykonania budżetu, sięgania po środki unijne, które udało się pozyskać dla 
potrzeb naszej gminy. Na ręce pani wójt składa podziękowania dla wszystkich tych 
pracowników gminy, którzy włożyli tutaj swój trud, siły i czas niejednokrotnie 
prywatny dlatego, żeby te zadania mogły być zrealizowane. Dzisiaj bez dobrych ludzi 
nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Pan przewodniczący życzy nie mniejszego  zapału na 
rok kolejny. 

Ad pkt 12. Nikt nie zabierał głosu. 

Ad pkt 13.  Radny Adam Chlebowski zadał pytanie, na ile lat jest zawarta umowa na 

dostawę energii? Chodzi o to, że gdyby w ciągu roku pojawiła się możliwość 

skorzystania z fotowoltaiki, czy uchwała nie będzie kolidowała instytucjom 

skorzystania z tego programu? Kolejne pytanie skierowane zostało do pana Roberta 

Roga, mianowicie czy pan przewodniczący „sonduje” dalszy ciąg interpelacji, która 

poszła do Marcela. Czytając prasę – wg odpowiedzi prezesa Marcela o przystanku 

decyduje pan burmistrz. Nawiązując do podsumowania roku radny podkreślił, że rok 

był bardzo owocny, o czym świadczą choćby rankingi, w których gmina Niwiska 

uplasowała się na wysokich miejscach. Życzeniem radnego jest, by sugestie i nadzieje 
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mieszkańców były wzięte pod uwagę w 2017 r. Zaznaczył również, że pani wójt ma 

profesjonalnych pracowników i pod dobrym nadzorem przyczyniają się do 

zdobywania środków. 

 W temacie przetargu na gaz czy energię elektryczną odpowiedzi udzieliła pani 

Elżbieta Wróbel. Jest taka możliwość, że 10 podmiotów jeszcze może dojść z każdej 

gminy i jest okres wypowiedzenia umowy 1 m – ca. Przetarg obowiązuje od 1 lutego 

2017 r. do 31 grudnia 2018 r.  Na styczeń zostały zawarte umowy z poprzednim 

dostawcą.  

 Do kwestii Marcela ustosunkował się przewodniczący rady. Jeśli chodzi  

o przewoźników – nie burmistrz będzie tak do końca decydował, czy przystanek 

będzie, czy nie, ale ktoś musi o ten przystanek wystąpić. To jest w gestii przewoźnika, 

Marcel powinien zwrócić się do burmistrza o wyznaczenie miejsca przystanku. Pan 

Róg zapewnił, że podejmie z burmistrzem rozmowy w temacie zorganizowania tego 

przystanku, który miał miejsce koło Kościoła. Zdaniem radnego decydującą rolę 

będzie odgrywał jednak przewoźnik. 

 Temat jest znany także pani wójt. Burmistrz – jeśli chce zorganizować 

przystanek - winien wystąpić do starosty, który musi zasięgnąć opinii Komisji ds. 

bezpieczeństwa. Wiąże się to z drugim tematem, mianowicie Kolbuszowa ma 

odpłatność za zatrzymywanie się na przystankach. 

 Przewodniczący rady wracając do podziękowań uznał, że szczególnie należą się 

one zastępcy wójta, który jest mentorem pomysłów i dokonuje przygotowań tych 

materiałów. Pan Róg składa gratulacje pani wójt oraz dziękuje pani skarbnik 

podkreślając, że aspekty ekonomiczne są  dzisiaj rzeczami nie łatwymi. Podziękowania 

również dla pani M. Łagowskiej za czuwanie nad tym, by Rada Gminy mogła 

funkcjonować i aby wszystko było w miarę dobrze przygotowane. Wyraził 

przekonanie, że dobry pracodawca wie, co jest największym docenieniem.   

Są różne metody aktywizacji pracowników. Pan przewodniczący podziękował również 

sołtysom za pracę wśród społeczeństwa, za wysłuchiwanie problemów mieszkańców, 

odbieranie telefonów. Przyznał, że funkcja sołtysa nie jest wdzięczna, ponieważ 

mieszkańcy w pierwszej kolejności uderzają do sołtysa. 

 Radny Skiba dziękując za wybudowanie chodników, jednocześnie zwraca się  

z apelem, by przypomnieć o ich odśnieżaniu i posypaniu. Sugeruje przygotować 

i wysłać w teren odpowiednie zawiadomienia w tym zakresie, wskazać ciążący na 

właścicielach przyległych bezpośrednio posesji obowiązek odśnieżania oraz 

poinformować o konsekwencjach. 

 Radny Świder chciałby, by mniejsze miejscowości były bardziej doceniane jeśli 

chodzi o drogi śródpolne czy chodniki. 

 Zdaniem pana Roberta Roga nie ma jakiegoś odstępstwa, jeśli chodzi o małe 

miejscowości. Rzuca się w oczy Zapole (prace remontowo – modernizacyjne), droga  
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w Leszczach. To zasługuje na uznanie. Na pewno nikt nie będzie zapominał  

o mniejszych miejscowościach. 

 Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, zakończono XXXI sesję Rady 

Gminy Niwiska. 

                   

         Protokołowała: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


