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Protokół  

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 26 stycznia 2017 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. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych  w 

okresie międzysesyjnym. 
4. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z 

wykonywania uchwał Rady Gminy. 
5. Uchwalenie budżetu Gminy na 2017 rok. 

1) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem  i 
materiałami informacyjnymi. 

2) Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, 
Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług  oraz wniosków radnych. 

3) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
budżetowej na 2017 rok, możliwości sfinansowania deficytu 
przedstawionego przez Gminę Niwiska na rok 2017 oraz opinii o 
przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Niwiska. 

4)  Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 
5) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2017 roku na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i 
pożyczek. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
8. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w 2016 r. 
9.  Informacja nt. organizacji dożywiania na terenie Gminy Niwiska. 
10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodzin 

dla Gminy Niwiska na lata 2017 – 2019. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Niwiska na 
lata 2017 – 2022. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego. 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego 

komisji stałych Rady Gminy Niwiska. 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących 

stałych komisji Rady Gminy Niwiska. 
15.  Interpelacje i zapytania radnych. 
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16.  Wolne wnioski i informacje. 
17.  Zapytania, wnioski mieszkańców. 

 

 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 wnoszono. 

 Ad pkt 2. Do protokołu z poprzedniej sesji nie wnoszono żadnych uwag. 

 Ad pkt 3. Informacja przewodniczącego z okresu międzysesyjnego. W związku  
z chęcią - potrzebą mieszkańców Kosowy w zakresie rozbudowy sieci gazociągu, 
przewodniczący rady wziął udział w spotkaniu z kierownikiem gazownictwa w 
Rzeszowie. Dużo ludzi zgłosiło wnioski o przyłącza – wszyscy dostali odmownie ze 
względu na nieopłacalność inwestycji. Temat dość trudny dlatego, że spółka nie za 
bardzo chce wziąć na siebie koszty związane z rozbudową tej sieci. Będzie to 
wymagało zastanowienia się i podjęcia działań związanych z mieszkańcami tego 
obszaru, gdzie tego gazociągu nie ma. Odbędzie się w tym temacie spotkanie 
wiejskie. 
Na sygnały mieszkańców pan  przewodniczący zajął się tematem odśnieżania 
chodnika Siedlanka przy drodze wojewódzkiej 875. Zarząd Dróg Wojewódzkich 
odpycha problem powołując się na ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminie. Ustalono telefonicznie, że racji nie mają i przyjmując założenia do przetargu 
na odśnieżanie biorą tylko kawałki odśnieżania 2 – 3 razy w roku na tym całym 
odcinku. Zdaniem pana Roberta Roga jest szansa na to, żeby się zmieniło i podejdą do 
tego troszeczkę inaczej, ponieważ tam są zapisy dotyczące przylegania posesji do 
chodników. Na całym terenie Kosów posesji do chodnika przylega na tym odcinku 
może 20%, w Siedlance też 20%. Przewodniczący uważa, że zarząd ten chodnik w 
całości powinien wziąć pod opiekę i powinien być utrzymany w dobrym stanie 
bezpieczeństwa i użyteczności dla mieszkańców. Przewodniczący rady wziął udział  
w spotkaniu sołtysów, które odbyło się w Cmolasie. Poinformował również, że na jego 
ręce wpłynęło pismo klubu sportowego „Orzeł” w zakresie remontu - utrzymania 
płyty boiska – stadionu, oświetlenia oraz uzupełnienia ogrodzenia. 

 Ad pkt 4. Zastępca wójta gminy Jolanta Marut złożyła sprawozdanie  
z działalności wójta w okresie międzysesyjnym obejmującym okres od 28 grudnia 
2016 r. do 26 stycznia 2017 r./Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu/. 

 Ad pkt 5. Uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok. 
 Skarbnik gminy Jolanta Łagowska szczegółowo omówiła projekt uchwały w 
sprawie budżetu gminy na 2017 rok. Szczególną uwagę zwróciła na zmiany dokonane 
w dochodach i wydatkach w stosunku do projektu otrzymanego przed 15 listopada 
2016 r.  

 Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki 
Finansowej, Rzemiosła i Usług Rady Gminy pan Stanisław Rzeszutek odczytał opinię 
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komisji do projektu budżetu na 2017 rok wypracowaną na posiedzeniu w dniu  
24 stycznia 2017 r., w którym to posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący komisji 
problemowych. Treść opinii – poniżej. 

„Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła  
i Usług Rady Gminy  pozytywnie opiniuje projekt budżetu przedstawionego na 
komisji w dniu 24 stycznia 2017 r. uwzględniający wnioski zgłoszone na Komisjach: 
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Sportu, Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego i 
Komisji Rozwoju Społeczno - Gospodarczego. w zakresie możliwym do realizacji i 
wykonania w 2017 roku. Wnioski nie uwzględnione w projekcie budżetu należy 
wprowadzić do realizacji adekwatnie do posiadanych możliwości finansowych.  
Pozytywnie opiniowany przez Komisję projekt budżetu zawiera zdjęcie deficytu  
w stosunku do założeń projektu, który z mocy ustawy został przedłożony do  
15 listopada, zróżnicowany kwotowo po stronie dochodów i wydatków, 
zaopiniowanego pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową Uchwałą Nr 
,XV/283/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. Komisja uznaje, że projekt budżetu jest 
optymalny uwzględniający wnioski Rad Sołeckich, radnych w zakresie potrzeb 
społecznych, dlatego też uznano, jak na wstępie.” 

 W uzupełnieniu pan Robert Róg dodał, że wniosek radnego Bryka dot. drogi 
Niwiska – Blizna nie jest wyszczególniony w budżecie gminy z nazwy tej drogi, 
niemniej jednak na utrzymaniu dróg i na remontach, w porównaniu do uchwalonego 
budżetu na 2016 rok, środki są wyższe dwukrotnie. Przewodniczący rady jest 
przekonany, że w tych kwotach znajdą się środki na tę drogę i będzie ona służyć tym 
mieszkańcom, którzy się o to dopominają. 

Przechodząc do kolejnego ppk-tu tj. „Przedstawienie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok, możliwości 
sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Niwiska na rok 2017 oraz opinii 
o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Niwiska” przypomniał, że uchwały te wszyscy radni otrzymali przy 
zawiadomieniu o sesji. Dla pana przewodniczącego uchwały te są bezprzedmiotowe 
w stosunku do projektu uchwały budżetowej, nad którym dzisiaj głosujemy.  
W przekonaniu radnego Roberta Roga najistotniejsza, najważniejsza i jedyna, którą 
można brać pod uwagę jest opinia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, 
Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług. Niemniej jednak pan przewodniczący 
zwrócił się do pani skarbnik z prośbą o przedstawienie w skrócie, czego te uchwały 
dotyczyły. Zaznaczył ponownie, że one nie dotyczą dokumentu, który dzisiaj radni 
posiadają. 
 Skarbnik gminy Jolanta Łagowska poinformowała, że obowiązkiem Regionalnej 
Izby Obrachunkowej jest przedstawienie opinii o przedłożonym projekcie budżetu, 
który składany jest do 15 listopada roku poprzedniego. RIO wypowiada się 
pozytywnie z uwagami (podstawy prawne przy niektórych zapisach były 
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nieprawidłowe). Poza tym jest pozytywne stwierdzenie, że budżet został 
skonstruowany prawidłowo. 

 Pan przewodniczący rady zaznaczył, że RIO pozytywnie zaopiniowała projekt 
budżetu ten, który otrzymaliśmy przed 15 listopada 2016 r. z zastrzeżeniem deficytu. 
Następnie otwarto dyskusję na temat projektu budżetu, w której zabrali głos: 
 Radny Adam Chlebowski stwierdził, iż jako radny i jako sołtys nie jest 
zadowolony z projektu budżetu. Ostatnio – w m – cu styczniu odbyły się 2 zebrania 
wiejskie na terenie sołectwa Hucina, na których sołtys Chlebowski przedstawiał punkt 
po punkcie te ważniejsze zadania. W imieniu społeczności radny Chlebowski zwraca 
się z prośba do Rady Gminy o naniesienie poprawki do projektu budżetu. Przed 
złożeniem wniosku pytał zebranych, czy ważniejszą sprawą jest kontynuowanie 
budowy jakiejkolwiek dróżki w lesie czy pod lasem, czy pomoc mieszkańcom, którzy 
wyrażają swoje zainteresowanie, zaangażowanie, siły i koszty? Zwrócił się też do 
byłego wójta, „który jako szef Komitetu Obrony Szkół winien też walczyć o to, żeby 
szkoły się rozwijały”. Pan Chlebowski stwierdził, że szkoła w Hucinie jest zapomniana, 
a jak da się zauważyć, tak dobrze się rozwija. Szkoła prowadzona jest przez 
stowarzyszenie, do placówki uczęszcza coraz więcej dzieci, a z tej racji, że jest tam 
przedszkole, brakuje pomieszczeń. Jest jedną ze szkół, która uzyskała dobre wyniki 
jeżeli chodzi o egzaminy. „Społeczeństwo postawiło sobie kolejne wyzwanie, że 
spróbujemy, ale nie spróbujemy, chyba że ten las cały wytniemy i go sprzedamy”. 
Społeczeństwo się zwracało o pomoc, od m – ca października nie uzyskała odpowiedzi 
w tej kwestii” – mówił pan Chlebowski. Radnemu wiadomym jest, że społeczeństwo 
Huciny wraz z częścią Kosów zwracało się o jakieś jeszcze inne dofinansowanie 
inwestycji. Na dzień  dzisiejszy też nie ma odpowiedzi. Przykrym jest, że dróżka jest 
ważniejsza od tego, co należy bronić – mówił radny Chlebowski. Zastanawiał się, czy 
ten słynny Komitet Obrony Szkół miał w swoich założeniach obronę nauczycieli, czy 
obronę wszystkich szkół? Nawiązując do ostatniego zebrania, które odbyło się  
w sobotę (tj.  intencja społeczności wsi Hucina) zwrócił się z prośbą, aby  z Działu 010, 
§ 6050 kwotę 30 tys. zł. przesunąć na rozpoczęcie dobudowy – rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Hucinie.  Dróżka ( ul. Akacjowa) jeszcze rok poczeka, choć też ma 
ważny ciąg. Zaznaczył, że wieś niemal cały fundusz sołecki przeznaczyła na 
rozpoczęcie tej inwestycji. Zamierza się usuwać drzewa, robić wykopy, wylewać ławy 
fundamentowe. Radny Chlebowski zwraca się do radnych z prośbą o przegłosowanie 
tego wniosku. Dodał, że wszyscy radni powinni kierować się – jak stanowi kodeks 
etyczny radnych – że słucha się głosu tej społeczności, która chce coś zrobić. 
 Przewodniczący rady wyjaśnił, iż w dziale 6050 zaplanowane są koszty na drogi 
śródpolne celem sięgnięcia po środki unijne. To są pieniądze, które muszą być 
zabezpieczone, żeby sięgnąć po kolejne środki. Zanim Rada Gminy przystąpiła  do 
sprawy zgłoszonej przez radnego Chlebowskiego, pan Robert Róg ogłosił 10 minut 
przerwy,  żeby radny Chlebowski sformułował prawidłowy wniosek do głosowania. 
Przewodniczący zwrócił się do pani M. Łagowskiej o udostępnienie protokołów z 
ostatnich zebrań w Hucinie, aby można było zapoznać się z tym, co zostało dzisiaj 
przedstawione. 
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 Po przerwie obrady zostały wznowione, na sali obecnych 15 radnych. 
Przewodniczący rady będący w posiadaniu zeszytu z protokołami z zebrań wiejskich  
w  Hucinie poinformował, że ostatni protokół jest z 4 września 2016 roku. Pan Róg nie 
odnosił się do wypowiedzi o zebraniach, ponieważ zebrania sołeckie są określone 
prawami, jak się mają odbywać i jak mają wyglądać. 

 Radny Chlebowski odparł, że zebranie 4 września było obsługiwane przez 
pracownika Urzędu Gminy, natomiast sołectwo ma protokoły wewnętrzne. Ostatnie 
zebranie odbyło się w minioną sobotę, a drugie – w niedzielę. 

 Pan przewodniczący zapoznał radnych z zadaniami, jakie zostały zaplanowane do 
wykonania w ramach funduszu  sołeckiego wsi Hucina na 2017 rok. Z kolei radny 
Chlebowski odczytał treść wniosku, jaki zgłasza do Rady Gminy. Radny „wnosi  
o wniesienie poprawki do budżetu na 2017 rok, o przesunięcie sumy 30 tys. zł. 
 z rozdz. 0142 § 6050 pod nazwą modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w m – ci Hucina dz. 276 c.d. ul. Akacjowej, na rozbudowę i 
przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej w Hucinie, prowadzonej przez 
stowarzyszenie „Wieś Przyjazna Dzieciom”. 

 Wniosek poddano pod głosowanie, „za” podjęciem głosowało 7 radnych, 
„przeciw” – 3, „wstrzymało się od głosowania” – 4 radnych. Wniosek został podjęty, 
przewodniczący rady polecił pani skarbnik o dokonanie poprawki w projekcie 
budżetu. 

 Głos zabrała pani Jolanta Marut – zastępca wójta gminy która poinformowała, 

iż rozmawiała w przerwie z panią wójt i pani wójt nie wyraża zgody na taką zmianę. Te 

wnioski, które maja być złożone w sprawie dróg mają na celu uzyskanie dodatkowych 

środków. Z chwilą pozyskania tych środków, automatycznie uwolni się kwota, którą 

będzie można przesunąć w trakcie roku budżetowego na budowę szkoły. Taką 

deklarację złożyła telefonicznie pani wójt. 

 Zdaniem radnego Stanisława Bryka szkoda, że pan przewodniczący nie 

zasięgnął tej opinii przed głosowaniem. W tej chwili tracimy dodatkowe 30 tys. zł.  

z Urzędu Marszałkowskiego na drogi śródpolne. Może należało poszukać tych 

środków i zdjąć z innej pozycji, która jest mniej toksyczna dla tego budżetu. 

 Pan Robert Róg wyjaśnił, iż każdy z radnych może zgłosić wniosek w sprawie 

zmian i tutaj nie ma żadnej dyskusji. Dodał, że wypowiedział się jasno i wyraźnie w 

zakresie tych 30 tys. zł., które są wskazane uznając, że dla wszystkich to było jasne. 

Skoro państwo radni większością głosów podjęli decyzję, to nie ma sięgania po środki 

zewnętrzne dodatkowe. Pan przewodniczący jest temu przeciwny, ale skoro głosów 

za poparciem wniosku było więcej od głosów przeciw, wniosek zadeklarowany przez 

radnego Chlebowskiego musi zostać wprowadzony do budżetu. Zaznaczył, że jeżeli 

chodzi o wyrażenie zgody przez wójta na temat uchwalania budżetu na dany rok – 

zgoda tutaj nie występuje. Zgoda wójta występuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy 

budżet jest uchwalony, a wójt bądź radni zgłaszają wnioski o wprowadzenie nowych 
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zadań i nowych kwot, wtedy wójt musi wyrazić zgodę na te zmiany. Tak stanowią 

ostatnie wyroki sądów administracyjnych. 

 Następnie pan Robert Róg zgłosił kolejny wniosek o pozostawienie budżetu w 

stanie pierwotnym przed wnioskiem zgłoszonym przez pana  Chlebowskiego, czyli 

pozostawienie w rozdziale 6050 kwoty 30 tys. zł. na modernizację – przebudowę 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m – ci Hucina dz. 276 bez dokonywania 

zmian w projekcie budżetu. 

 Wówczas radny Chlebowski stwierdził, że jest zaskoczony przebiegiem obrad.  

Po 5 minutowej przerwie odbytej na wniosek radnego Chlebowskiego obrady 

ponownie wznowiono. 

 Zabierając głos zastępca wójta gminy Jolanta Marut zaznaczyła, że wójt 

odpowiada za budżet i stara się podchodzić gospodarnie do wszystkich środków, 

które jest gmina w stanie pozyskać. Jeżeli jakieś działanie na to pozwala, to należy to 

zrobić. Natomiast później można te środki przesunąć, jeżeli uda się je pozyskać. Na 

drogi śródpolne co roku dostajemy dotacje, wtedy można zrobić i drogę i rozbudować 

szkołę. 

 Poddano pod głosowanie wniosek radnego Roberta Roga. Powyższy wniosek 

poparło 12 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosowania” 3 radnych. 

Ponieważ wniosek został przyjęty, pan przewodniczący stwierdził, że budżet 

pozostawiamy w formie, która została przedstawiona i omówiona. Następnie Rada 

Gminy przystąpiła do głosowania nad Uchwałą Nr XXXII/171/2017 w sprawie 

budżetu gminy na 2017 rok o treści przedstawionej i omówionej przez panią 

skarbnik. ”Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, „przeciw” – 0, 

„wstrzymało się od głosowania” 2. 

 Większością głosów budżet na 2017 rok został uchwalony. 

 

 Ad pkt 6. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2017 roku na 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 

przedstawiła skarbnik gminy Jolanta Łagowska. Uchwała stanowi o zaciągnięciu 

kredytu w wysokości 1 247 849,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

 Radni nie zabieraki głosu w dyskusji, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 

radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosowania” – 2 radnych. Uchwała Nr 

XXXII/172/2017 została podjęta większością głosów. 

 Ad pkt 7. Równocześnie z uchwaleniem budżetu gminy należy podjąć uchwałę 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok, która obejmuje lata spłaty 

zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. W gminie Niwiska ten okres przypada 

na lata 2017 – 2022. Z prognozy wynika, że stan zadłużenia gminy Niwiska na koniec 
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2017 roku, po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek  

w 2017 roku oraz dokonanych spłat rat kredytowych wyniesie 5 929 756,85 zł., co 

stanowi 23,08% planowanych dochodów budżetu. 

 Radni –nie podejmując dyskusji – przystąpili do głosowania, „za” podjęciem 

uchwały głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, wstrzymała się od głosowania” – 1 

osoba. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXII/173/2017 w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niwiska na 2017 rok. 

 Ad pkt 8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Skiba przedstawił 

sprawozdanie z prac komisji  w 2016 roku. /Sprawozdanie stanowi załącznik do 

protokołu/. 

 Ad pkt 9. Z informacją z realizacji zadania – organizacja dożywiania na terenie 

gminy Niwiska za 2016 rok zapoznała kierownik GOS Barbara Czachor. GOPS 

kwalifikuje dzieci oraz młodzież z terenu gminy Niwiska do pomocy w zakresie 

dożywiania w ramach programu po złożeniu wniosku, przeprowadzeniu wywiadu 

środowiskowego i zebrania dokumentacji. Pomoc w zakresie dożywiania przyznawana 

jest: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej, osobnom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych 

w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w 

podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych.  O powyższą pomoc może ubiegać się rodzina, w której 

dochód na 1 osobę nie przekracza 771 zł. oraz osoba samotnie gospodarująca –  

951 zł. Uchwałą z dnia 3.01.2014 r. Rada Gminy Niwiska określiła zasady zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego  

w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014 – 2020 odstępując od żądania zwrotu wydatków , jeżeli 

dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny 

nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej. Z pomocy w zakresie dożywiania korzystały również 

dzieci mimo przekroczonych kryteriów dochodowych w rodzinie, znajdujące się w 

trudnej sytuacji życiowej i zakwalifikowane do tego wsparcia na podstawie informacji 

dyrektora szkoły. Zasady tej pomocy reguluje przyjęty uchwała rady Gminy Niwiska 

Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Niwiska w zakresie 

dożywiania” na lata 2014 – 2010. W ramach programu osłonowego udziela się 

wsparcia dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do 

czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć 

zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek 
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pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej 

pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz 

bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Od września 2016 r. 

zmiany do ustawy o pomocy społecznej uniemożliwiły kontynuacje dożywiania dla 

dzieci z rodzin z przekroczonym kryterium dochodowym na cały okres szkolny. Taka 

pomoc jest możliwa tylko w sytuacjach losowych, nie może być realizowana 

długofalowo jak dotychczas. W 2016 r. na realizację programu wydatkowano środki 

własne w kwocie 44 334 zł.,  gmina pozyskała dotację w kwocie 12 643 zł. Łącznie 

wydatki na realizację zadania wyniosły 157 177 zł. Pomocy w formie dożywiania w 

szkole udzielono dla 210 dzieci ze 121 rodzin – średni koszt dziennego posiłku wynosił 

3,85 zł. Wydatkowano również środki na wypłatę zasiłków celowych  

z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji wieloletniego 

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 139 osób z 61 rodzin na kwotę 

34 913 zł., dowóz posiłków w kwocie 8 832 zł. Dla 148 uczniów dożywianych w 

ramach projektu posiłki wydawane były w szkołach na terenie gminy Niwiska, 36 

uczniów dożywiano w szkołach poza terenem gminy. Rzeczywista liczba osób 

objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosi 328 osób. 

 W dyskusji zabrali głos: 

 Radny Adam Chlebowski zastanawia się, jakie są trudności, by stawka jednego 

posiłku wzrosła z 3,50 zł do np. 4,30 zł. Radny ma pytanie, czy koszt utrzymania 

kuchni oraz koszt dowozu wchodzi do wyliczenia kosztu posiłku? 

 Odpowiedzi udzieliła pani Czachor. Koszt dowozu jest rzeczą odrębną, kwota 

3,50 to koszt posiłku. Wysokość tej stawki stanowi średnią wszystkich szkół, w których 

odbywa się dożywianie naszych dzieci. W koszt posiłku liczony jest tylko wsad do 

kotła. Zatrudnienie kadry jest po stronie gminy. Kwota zależy od rodzaju 

przygotowywanego posiłku. 

 Innych pytań nie było. 

 Ad pkt 10. Kierownik GOPS pani Czachor uzasadniła potrzebę  podjęcia 

uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodzin dla Gminy Niwiska 

na lata 2017 – 2019. Program opracowano w oparciu o  art. 176 ustawy z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina 

zobowiązana jest do tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i 

rodziną. Program dotyczy wielu działań w zakresie wspierania rodziny, profilaktyki, 

wszelkich innych form wsparcia rodziny poza pomocą społeczną. Gmina Niwiska liczy 

6 138 mieszkańców, program obejmuje diagnozę sytuacji rodzin korzystających z 

pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach. W diagnozie ujęte są 

rodziny korzystające z asystenta rodziny, który działa od 2012 roku. Kolejną grupę 

stanowią rodziny objęte pomocą GOPS w Niwiskach w latach 2013 – 2016 z 

podziałem na liczbę dzieci w rodzinie. Wśród wiodących problemów występujących w 
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rodzinach jest bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 

31.12.2016 r. z pomocy społecznej korzysta 385 osób, co stanowi 6,3 %. Program 

zawiera także analizę SWOT czyli mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, które 

występują na terenie naszej gminy i które można wykorzystać w realizacji działań i 

celów zawartych w ramach programu. Cel główny programu to tworzenie warunków 

sprzyjających wspieraniu rodziny i przywracaniu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych. Cele szczegółowe: praca z rodziną w celu zapobiegania sytuacjom 

kryzysowym, zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin w kryzysie, 

wspieranie rodziny w sprawowaniu opieki rodzicielskiej. Adresatami programu są 

rodziny i dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Niwiska przeżywające trudności w 

sferze opiekuńczo – wychowawczej orz rodziny, w których dzieci umieszczone zostały 

w pieczy zastępczej. Realizacja programu opisana jest w formie poszczególnych 

zadań, które obejmują: 

- monitoring sytuacji rodzin zagrożonych dysfunkcjami, 

- współpraca z różnymi specjalistami, instytucjami, 

- praca socjalna, 

- motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz niwelowania 

dysfunkcji, 

- dążenie do reintegracji rodzin,  

- udzielanie wszelkiego rodzaju pomocy osobom potrzebującym, 

- zapewnienie dożywiania, 

- monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

- objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalna pomocą, 

- zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo 

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 

- szczegółowe i wieloaspektowe rozpoznanie sytuacji rodziny przeżywającej trudności, 

- kierowanie osób uzależnionych na leczenie, 

- działania profilaktyczne, 

- udzielanie rodzinom zagrożonym kryzysem lub przezywającym trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wycho3awczej pomocy finansowej i rzeczowej, 

- przydzielanie rodzinom asystenta, 
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- udział pracowników socjalnych i asystenta rodziny w szkoleniach dotyczących pracy 

z rodziną, 

- tworzenie i rozwój dziennych ośrodków wsparcia, w tym placówki wsparcia 

dziennego i świetlic, 

- tworzenie i rozwój poradnictwa rodzinnego oraz dostępności do specjalistów, 

- realizacja projektów i programów profilaktycznych na rzecz dziecka i rodziny. 

 Pani Czachor przedstawiła planowane do osiągnięcia efekty, które winny 

nastąpić w wyniku przeprowadzonych działań. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 – 219 zakłada stworzenie 

optymalnych warunków dla poprawy jakości życia, w szczególności dzieci. Wsparcie 

rodziny będzie miało charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie w pierwszej 

kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi 

problemami. Wszystkie działania i cele ujęte w ramach programu mają służyć 

wsparciu rodziny i wyjścia z trudnych sytuacji. 

 Nad w/w tematem otwarto dyskusję, w której zabrali głos: 

 Radny Adam Chlebowski zauważył, że na dzisiejszej sesji mamy wymienionych 

pięć „wsparć”. Zastanawia się, czy nie lepiej pracownikowi zapłacić 20 zł na godzinę, 

żeby lepiej zarobił i odprowadził podatek, aniżeli wspierać. Przypomniał, iż 15 minut 

temu zwracał się z prośbą, aby wesprzeć społeczność Huciny o kilkadziesiąt tysięcy, 

„wtedy nie było takiego zauważalnego głosu. A tu na takie cele – być może nie zawsze 

słuszne…. Czyżby nasze społeczeństwo tak ubożało, że tak źle się dzieje, tworzymy 

nowe ciała… Ostatnio da się zauważyć, że zbyt to szybko się rozrasta, pociąga za sobą 

setki tysięcy złotych.” Radny poddaje pod rozwagę panu przewodniczącemu, aby 

 o wszystkich tych wydatkach pamiętać.” I na te opiekuńcze, i na tworzenie tych ciał 

duchowo - propagandowo wspomagających, na stowarzyszenia i na szkoły”. 

 Radny Adam Świder zadał pytanie, jak wnikliwa jest analiza i monitoring rodzin 

na wsiach? Niejednokrotnie po pomoc zgłaszają się osoby dobrze usytuowane, bo im 

się należy, a nie zakwalifikują się osoby uboższe, ponieważ dochód z gospodarstwa 

rolnego przekracza kryterium. 

 Odpowiedzi udzieliła kierownik GOPS. Analiza i monitoring prowadzona jest na 

bieżąco. Obowiązuje wywiad środowiskowy, który przeprowadzany jest przez 

pracowników socjalnych w terenie. 

 Zdaniem radnego Bryka jedną z form, która poprawi sytuację w rodzinie jest 

podjęcie pracy przez członka rodziny. Tymczasem dowiadujemy się, że Powiatowy 

Urząd Pracy złożył propozycję opracowania programu, aby w roku przyszłym stworzyć 

taki system w gminie. Na razie z gminy żadna propozycja w tym kierunku nie padła. 

 Pani Barbara Czachor wyjaśniła, iż chodzi o prace społeczno – użyteczne, ale 
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koszt włączenia się gminy do tego programu jest duży z tego względu, że z tych prac 

korzystałyby osoby tylko 2 miesiące, a trzeba sfinansować szkolenia dla tych osób. 

GOPS posiada inne formy aktywności, które zapełnią tą lukę. Takie osoby mogą 

korzystać z Centrum Integracji Społecznej cały rok i zarobić 900 zł. 

 Wobec wyczerpania listy dyskutantów, przystąpiono do głosowania nad 

projektem uchwały. „Za” podjęciem głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, 

„wstrzymała się od głosowania” 1 osoba. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 

XXXII/174/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla 

Gminy Niwiska na lata 2017 – 2019. 

 Ad pkt 11. Kolejny temat, jaki zreferowała pani Barbara Czachor to projekt 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Niwiska na lata 2017 – 2022. Tworzenie systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja programu 

przemocy należy do zadań własnych gminy. Taki program funkcjonował w naszej 

gminie od 2011 do 2016 roku, aktualny jest tworzony na bazie poprzedniego, 

zmienione są jedynie te zadania, które się nie sprawdziły, natomiast wprowadzone są 

nowe, które ułatwią pracę wszystkich osób, które działają w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Jest uzupełniony o nową diagnozę, która oparta jest na 

podstawie zebranych danych bieżących z policji, zespołu interdyscyplinarnego. 

 Z zebranych danych wynika, że skala zjawiska przemocy od 2011 roku utrzymuje się 

na tym samym poziomie. Program zawiera diagnozę, opisane są poszczególne 

działania, cele, szanse, zagrożenia, adresaci programu. Cel główny to przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy 

oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. Cele szczegółowe: tworzenie i realizacja 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwalczanie przemocy w rodzinie i 

zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i skutecznej pomocy, 

poszerzenie wiedzy z zakresu interdyscyplinarnych i profilaktycznych przez służby 

zajmujące się problemami przemocy, podnoszenie świadomości problemu przemocy 

w rodzinie poprze działania informacyjno – edukacyjne. Adresatami programu są: 

ofiary przemocy w rodzinie, sprawcy przemocy w rodzinie, świadkowie przemocy, 

przedstawiciele służb pracujących na rzecz rodziny i ofiar przemocy, społeczność 

lokalna. 

 Ponieważ radni nie podejmowali dyskusji w przedmiotowej kwestii – uchwałę 

poddano pod głosowanie. Przy 14 głosach „za”, 1 „wstrzymującym się”,  Rada Gminy 

podjęła uchwałę Nr XXXII/175/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Niwiska na lata 2017 – 2022.  

 Ad pkt 12. Uchwała w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego 

powstała na bazie projektu, który przeszedł już ocenę merytoryczną, jest w trakcie 

negocjacji informuje pani Czachor.  Projekt realizowany jest ze środków unii 
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europejskiej –„  Budujemy i wzmacniamy rodzinę, kompleksowy program  wsparcia 

rodzin z terenu Gminy Niwiska”. Placówka wsparcia dziennego jest to wzór jakby 

świetlicy, będzie kierowana przez kierownika, w ramach tej placówki będzie działał 

wychowawca, posiadający odpowiednie kwalifikacje. Placówka powstanie w m – ci 

Niwiska i będzie działała w ramach struktury GOPS. Formę działania placówki, 

szczegółowe zadania, organizację placówki i jej nazwę określi regulamin organizacyjny 

zatwierdzony przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ni3iskach. 

Placówka przewiduje wsparcie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Niwiska oraz ich 

rodziców. 

 Radny Chlebowski zastanawia się, czy nie za dużo tych wsparć? Przecież mamy 

już świetlice, tam też może zaglądnąć psycholog. Radny uważa, że trzeba się wziąć do 

pracy, do roboty, i wtedy nie trzeba będzie żadnych wsparć. 

 Kierownik GOPS tłumaczyła, że placówka ta będzie realizowana w ramach 

projektu, gmina pozyskuje środki. Ośrodek nie będzie finansował tej placówki. 

 Radny Bryk przychyla się do zdania swego przedmówcy, że za dużo wsparcia, a 

za mało roboty. Tu by należało dawać ludziom robotę, szczególnie z rodzin, gdzie są 

problemy alkoholowe. Dzieci winny zajmować się pomocą w gospodarstwie rolnym. 

 Z – ca Wójta gminy Jolanta Marut wyjaśniła, iż na poprzedniej sesji została 

podjęta uchwała w sprawie przystąpienia do tego projektu. Utworzenie placówki 

wsparcia dziennego to jest kolejny punkt zmierzający do zrealizowania tego projektu. 

W niektórych rodzinach problemowych małe wsparcie dla dziecka, któremu nie ma 

kto pomóc, może spowodować w przyszłości , że nie będzie miało większych 

problemów. Czasem mała pomoc jest wielką pomocą życiową. 

 Zdaniem radnego Roberta Roga skoro potrzeby wspierania wychodzą  

z prowadzonych analiz oraz istnieje możliwość sięgnięcia po środki zewnętrzne po to 

m.in., żeby utrzymać pracowników w świetlicach oraz zabezpieczyć środki na 

realizację programu, to powinniśmy poprzeć działania w tym zakresie. 

 Rada Gminy  podjęła Uchwałę Nr XXXII/176/2017 w sprawie utworzenia 

placówki wsparcia dziennego. Uchwałę poparło 14 radnych, 1 osoba „się 

wstrzymała”. 

 Przewodniczący ogłosił 15 min. przerwy, po czym obrady zostały wznowione. 

Na sali obecnych 15 radnych. 

 Ad pkt 13. Do składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki 

Społecznej i Sportu zgłoszono jednogłośnie wybrano radną Ewę Jachyra. Rada Gminy  

podjęła uchwałę Nr XXXII/177/2017  zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 

składu osobowego komisji stałych Rady Gminy Niwiska. 

 

 Ad pkt 14. Na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki 

Społecznej i Sportu zgłoszono i jednogłośnie wybrano radnego Piotra Skibę. Rada 
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Gminy podjęła uchwałę nr XXXII/178/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru 

przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Niwiska. 

 Ad pkt 15. Nikt nie zbierał głosu. 

 Ad pkt 16. Radny Bryk zwrócił uwagę przewodniczącemu rady, ze skoro 

uchwala się taka ważną uchwałę jak budżet gminy to należy dopuścić do dyskusji nad 

wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. Nie wszystkie wnioski komisji zostały 

zaprezentowane, wnioski komisji rolnictwa nie były przedstawiane. Zaznaczył, że 

każda komisja ma prawo zgłosić wnioski i nad nimi dyskutować. Dwa wnioski zostały 

przez panią wójt uwzględnione, dotyczy środków na działania prozdrowotne, być 

może będzie jeszcze ta droga, o której mówiliśmy. Komisja proponowała zwiększenie 

kwoty na melioracje do 30 tys. zł. Wybicia drenarki zostały spowodowane na etapie 

inwestycji (bodowy boiska szkolnego czy szkoły), kiedy to poprzerywano ciągi 

drenarskie. Podobnie jest w m – ci Kosowy, gdzie ciągi drenarskie zostały 

poprzerywane przy budowie kanalizacji. Powinien to poprawić wykonawca, a jeżeli 

tego nie zrobił wykonawca, powinien to zrobić inwestor. Jeżeli chodzi o budżet – 

radny pochwala fakt zlikwidowania deficytu, natomiast z konstrukcją budżetu w wielu 

wypadkach radny się nie zgadza i mógłby na ten temat dyskutować. 

 Przewodniczący rady wyjaśnił, iż wszystkie wnioski komisji były odczytywane 

na Komisji Rozwoju i uważano, że nie ma potrzeby dołączania ich do opinii.  

W przyszłości będziemy je umieszczać. Co do drenarki – jest ona w stanie fatalnym, 

natomiast jeśli chodzi o grunty prywatnie będzie problem, żeby wejść z pieniądzem 

publicznym. 

 Pan Adam Chlebowski poruszył problem piaskowania dróg. Służby w naszej 

gminie winny bardziej przywiązywać wagą do tego zadania. Podczas roztopu śniegu 

winien on być spychany pługami i mielibyśmy w tej chwili wszędzie czarne drogi.  

W tym roku drogi powiatowe są lepiej utrzymane od gminnych. W tej chwili jeździmy 

po lodowiskach. 

 Piaskarka wyjeżdża wtedy, kiedy zamawiający ustala godzinę. Podobnie jest  

z posypywaniem – zaznaczył radny Bryk. 

 Ad pkt 17. Pan Adam Chlebowski podzielił się z doświadczeniem, jakie wykonał 

pod kątem zawartości soli w piasku. Zastanawiał się, czy nie lepiej byłoby posypywać 

drogi żużlem, wtedy byłaby lepsza przyczepność. 

 Radny świder nie zgadza się ze stwierdzeniem, że drogi powiatowe są dobrze 

odśnieżane. Na drodze od Niwisk do Leszcz są dwa tory. Trzeba bardzo uważać przy 

wymijaniu. 

 Do powyższego ustosunkował się radny Robert Róg. Nawiązując do 

zawieranych umów dot. różnych spraw są zapisy, które są respektowane bądź też nie, 

zwrócił się do radnego Chlebowskiego, że w jego umowie też jest zapisane, że ma 
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jeździć z opiekunem, a nie jeździ z opiekunem. Natomiast samo piaskowanie nie jest 

wykonywane źle. 

  Radny świder nie zgadza się ze stwierdzeniem, że drogi powiatowe są dobrze 

odśnieżane. Na drodze od Niwisk do Leszcz są dwa tory. Trzeba bardzo uważać przy 

wymijaniu. 

 Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, na tym   zakończono obrady XXXII 

sesji Rady Gminy Niwiska. 

 

                        Protokołowała: 

  

 


