
str. 1 
 

Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 25 maja 2017 r. 

 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14. 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 (28.04.2017r.) 

3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza  

z wykonania uchwał Rady. 

5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Niwiska z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego  

za 2016 rok. 

6. Informacja o współpracy jako członka Gminy Niwiska w stowarzyszeniach. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej 

Gminy Niwiska na 2017 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału  

w nieruchomościach stanowiących własność gminy Niwiska w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

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

pomiędzy Gminą Niwiska, Gminą Cmolas, Gminą Dzikowiec, Gminą 

Kolbuszowa, Gminą Majdan  Królewski, Gminą Raniżów w celu wspólnej 

realizacji projektu p.n.: „E-usługi w powiecie kolbuszowskim”.  

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Niwiska na lata 2015-2020. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Niwiska. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Podkarpackiemu.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy 

Niwiska może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

Gminą Rzeszów. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zapytania, wnioski mieszkańców. 
 

 Ad pkt 1. Obradom przewodniczył pan Robert Róg – przewodniczący rady, 

który po otwarciu sesji oraz powitaniu zaproszonych gości i radnych stwierdził, iż w 

sesji uczestniczy 14 radnych, Rada Gminy jest władna do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 
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 Ad pkt 2. Do protokołu z obrad poprzedniej sesji nie wnoszono uwag. 

 

 Ad pkt 3. Przewodniczący rady poinformował, iż sprawa radnego 

Chlebowskiego została załatwiona pozytywnie w oparciu o te dokumenty, które 

przedstawił. 

 Ad pkt 4. Informacja wójta o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym 

obejmująca okres od 28 kwietnia 2017 r. do 25 maja 2017 r. stanowi załącznik do 

protokołu. 

 Ad pkt 5. Do sprawozdania, które radni otrzymali przy zawiadomieniu o sesji 

pani wójt dopowiedziała, iż powinni być obecni przedstawiciele stowarzyszeń i to  

z ich strony powinna być gminie wystawiona ocena za współpracę, za pomoc  

w realizacji zadań statutowych w różnych dziedzinach. Gmina stara się, aby ta 

współpraca maksymalnie miała swoją dwustronność. Pomagamy w pisaniu projektów, 

pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz realizacji zadań. 

 Prezes LKS „Błękitni” Siedlanka Stanisław Wrażeń podkreślił, że nie może 

narzekać na współpracę z panią wójt jak też radą gminy. Sprawy na bieżąco są 

realizowane.  

 Pan Bartłomiej Chodór – prezes LKS Marmury Przyłęk ocenił współpracę na 

bardzo dobrym poziomie. Klub współpracuje w szczególności z panem Kwaśnikiem, 

który wniósł bardzo duży wkład w pisanie projektu do ministerstwa na doposażenie 

klubu. 

 Prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich pan Sławomir Haracz nie ma 

żadnych problemów odnośnie współpracy. Programy są realizowane na bieżąco, dużą 

pomoc stowarzyszeniu świadczy pan Kwaśnik – pracownik Urzędu Gminy. 

 Sołtys wsi Siedlanka będąca zarazem członkiem KGW w tej miejscowości 

stwierdziła, że koło działa dość prężnie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 

trudności, można liczyć na pomoc ze strony gminy czy rady. Zdaniem pani 

Rutkowskiej nadal stowarzyszenia winny działać na takich warunkach. 

 Zabierając głos radny Skiba przyznał, że stowarzyszeń na gminie powstało 

bardzo dużo, ale w dzisiejszej sesji uczestniczą tylko nieliczni przedstawiciele. Radny 

uważa, że kluby sportowe co roku winny składać sprawozdania ze swej działalności. 

Mamy przykład z UKS Niwa, ileś lat radny Chlebowski figuruje jako członek zarządu, 

tymczasem on twierdzi, że nawet o tym nie wie. 

Radny ma uwagę dot. Stowarzyszenia LASOVIA, winno być więcej informacji  

o wielkości środków oraz ich przeznaczeniu. Zarzuca się radnym że były jakieś 

pieniądze do rozdziału (dotyczyło działalności gospodarczej), a radni nic nie wiedzą.  

 Ad pkt 6. Informację o współpracy  jako członka Gminy Niwiska  

w stowarzyszeniach przedstawiła sekretarz gminy Jolanta Marut. Gmina Niwiska jest 

członkiem trzech stowarzyszeń; Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów 

Terytorialnych od 8 kwietnia 2004 r., Lokalnej Grupy Działania „LASOVIA” od 2008 
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r. i Podkarpackiej Sieci Odnowy i Rozwoju wsi od 14 października 2015 r. Jeśli 

chodzi o pierwsze stowarzyszenie – głównie są tu okresowe spotkania związane ze 

zmianą przepisów., różnego rodzaju inicjatywami lokalnymi. Konferencje 

organizowane są najczęściej w Rzeszowie. Składka członkowska wynosi 12 gr od 

mieszkańca. Wg stanu na 30 czerwca roku poprzedniego. Stowarzyszenie to 

współpracuje z organami samorządu terytorialnego, instytucją rządową, rożnymi 

podmiotami, które są zapraszane  na konferencje tematycznie związane np. z reformą 

oświaty. Udział  

w szkoleniach to dostęp do wiedzy, informacji, wymiana doświadczeń. 

Jeżeli chodzi o Lokalną Grupę Działania – środki są podzielone proporcjonalnie do 

ilości mieszkańców. Od ostatniego programowania dołączyła do nas Gmina Mielec i 

Gmina Tuszów Narodowy. W dniu 23 maja 2016 roku LGD podpisała  umowę o 

warunkach i strategii rozwoju lokalnego, który jest podstawowym dokumentem, jeśli 

chodzi o realizację wszystkich zadań i wydatkowania środków. W ramach LSR  

otrzymano wsparcie finansowe  w następującej wysokości : realizacja LSR -   

5 400 tys. zł., współpraca – 108 tys. zł., koszty bieżące – 1 219 950 zł., aktywizacja – 

85 050 zł.  Łączna kwota to prawie 7 mln zł. Odbyło się wiele imprez i spotkań, 

wydany został kalendarz na 2017 rok. Jeżeli chodzi o wsparcie dla przedsiębiorców, 

 o które pytał radny Skiba, nie jest jeszcze rozstrzygnięte na dzień dzisiejszy . Są też 

przedsiębiorcy z Gminy Niwiska. Środki były przyznawane w dwóch kierunkach; na 

podejmowanie działalności gospodarczej 900 000,00 zł., na rozwijanie działalności 

gospodarczej  800 000,00 zł. Składka członkowska wynosi 1 zł od mieszkańca wg 

stanu na koniec roku poprzedniego. 

Do stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi Gmina Niwiska przystąpiła  

w 2016 roku. Najcenniejszym dobrem Gminy Niwiska wynikającym z przynależności 

do stowarzyszenia jest wymiana doświadczeń, różnych dobrych praktyk. Na jednej 

konferencji, która odbyła się w Gogolinie, gdzie była polityka senioralna, 

zapoczątkowała działania w kierunku utworzenia dziennego Domu Senior – Wigor w 

Niwiskach. Kolejnym rozwiązaniem są świetlice wiejskie ,które świetnie 

funkcjonowały w gminie Cekcyn.  

 W uzupełnieniu wyjaśnień dot. naboru w LASOVI pani wójt dodała, że w 

poniedziałek jest Zarząd LASOVI. Rada LASOVI składająca się z przedsiębiorców, 

osób wydelegowanych z każdej gminy (po 2 osoby) oceniają wnioski oraz je 

weryfikują. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją rady, może złożyć protest do 

Urzędu Marszałkowskiego. Wówczas cała procedura jest wstrzymana. Na dzień 

dzisiejszy wiadomym jest, że będzie jeszcze nabór na zabytki (kwota rzędu 75 tys. zł). 

Ponadto w III kwartale będzie nabór w małych projektach do 25 tys. zł. m.in. na 

doposażenie obiektów użyteczności publicznej. Przewidziane są działania promocyjno 

– kulturalne. 

 Radny Piotr Skiba zadał pytanie, jaką kwotę Zarząd LASOPVI miał do 

podziału? 

 W odpowiedzi pani Wróbel poinformowała, że kwota Lokalnej Strategii 

Rozwoju wynosi 5 400 000,00 zł. W zakresie wsparcia pn.” współpraca” będzie 
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umowa partnerska między Lokalną Grupą Działania Nowa Dęba, W ramach tej 

współpracy będą tablice turystyczne na gminie, foldery, rozpropagowanie szlaków 

turystycznych. Koszty bieżące obejmują okres 2014 – 2020 (funkcjonowanie biura, 

zatrudnienie). 

 Radny Robert Róg zadał pytanie, czy w ramach współpracy z Nową Dębą są 

możliwości sięgania po środki finansowe związane z rybołówstwem? 

 Nie ma takich możliwości, my do grupy rybackiej nie należymy – 

odpowiedziała pani wójt. 

 Ad pkt 7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 

na 2017 rok szczegółowo zreferowała wójt gminy Elżbieta Wróbel. 

 Radni nie podejmowali dyskusji, „za” podjęciem Uchwały Nr XXXVI/199/2017  

w sprawie zmian w budżecie głosowało 14 radnych. Uchwałę podjęto 

jednogłośnie. 

 

 Ad pkt 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału  

w nieruchomościach stanowiących własność gminy Niwiska w trybie przetargu 

nieograniczonego omówiła również pani Elżbieta Wróbel. Chodzi o udział 472/1000 

czyli 51m
2
 i 48m

2
 w drugiej działce w Niwiskach koło remizy OSP. Firma Orange 

musi kupić to w przetargu od gminy Niwiska, aby mogli sprzedać mieszkanie  

w budynku telekomunikacji. 

 Radny Bryk apeluje do pana przewodniczącego, aby w niektórych przypadkach 

przed podjęciem uchwał kierować je do właściwych komisji. Do radnego zwróciła się 

osoba, która jeździła przez działkę kilkadziesiąt lat i w wyniku sprzedaży tej działki 

uniemożliwiono  jej dojazd do swojego gruntu, by móc go uprawiać. korzystanie. Jest 

to osoba starsza, schorowana, jak informowała radnego – wyrażała wolę kupna. 

Zdaniem radnego  należałoby się wykazać niewielką empatią i tak wyciąć tą drogę 

konieczna, by poszkodowana mogła dojechać do swoich działek. Sprawa winna być 

rozeznana na merytorycznej komisji przed podjęciem uchwały. 

 Sprawę poruszaną przez radnego Bryka wyjaśniła pani wójt. Wymieniła 

nazwisko osoby, której sprawa dotyczy oraz dodała, że działkę sprzedawano trzy lata, 

pani chciała ją kupić córce zamieszkałej w Mielcu, która jednak nie chciała tej działki. 

Nieprawda jest, ze nie ma dojazdu, dojazd do działki jest z drugiej strony do drogi 

asfaltowej. Jeżeli chodzi o projekt uchwały na dzisiejszą sesję, był konsultowany na 

Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego. 

 Przewodniczący rady przyznał, że są różne zaszłości w terenie, drogi poprzez 

zajeżdżenie, niejednokrotnie powstawały samoczynnie w porozumieniu z sąsiadami. 

Dzisiaj pojawiają się problemy. Zainteresowanie tym, co się dzieje musi być głównie 

samego właściciela.  

 Innych uwag nie było, Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę  

Nr XXXVI/200/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału  

w nieruchomościach stanowiących własność gminy Niwiska w trybie przetargu 

nieograniczonego.  
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 Ad pkt 9. Projekt uchwały zreferowała pani Elżbieta Wróbel. Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków dla gmin i miast na 

prawach powiatu. Projekt na terenie powiatu kolbuszowskiego pn. E – usługi w 

powiecie kolbuszowskim dla gmin można pozyskać maksymalnie 200 tys. zł. kosztów 

kwalifikowanych. Aby złożyć wniosek musi być partnerstwo 5 gmin. Są to e – usługi 

skierowane przede wszystkim do podatków, ankietowania mieszkańców, informacje 

turystyczne, ułatwienia w planowaniu przestrzennym. Wkład własny gminy wyniesie 

30 tys. zł. Firma z Rzeszowa przygotuje projekt do złożenia. Liderem będzie Gmina 

Niwiska. Na dzień dzisiejszy firma przysłała założenia, co chcemy w ramach projektu 

wybrać. Obowiązywać będzie 5 lat trwałości projektu. 

  W dyskusji radni nie zabierali głosu, jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 

XXXVI/201/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej 

pomiędzy Gminą Niwiska, Gminą Cmolas, Gminą Dzikowiec, Gminą 

Kolbuszowa, Gmina Majdan Królewski, Gminą Raniżów w celu wspólnej 

realizacji projektu p.n.: 

 „ E – usługi w powiecie kolbuszowskim”. 

 Ad pkt 10.  Pani wójt przypomniała, iż w roku 2015 opracowaliśmy Gminny 

Program Rewitalizacji. Został opracowany na podstawie starych przepisów ale pod 

wytyczne zamieszczone pod nowe wymogi programów rewitalizacyjnych. Na dzień 

dzisiejszy nasz program jest dobry, ma jeden brak, mianowicie wykazu wartości 

referencyjnych dla obszarów rewitalizacji. Dlatego też w Gminnym Programie 

Rewitalizacji na lata 2015 – 2020 dodaje się rozdział XVII w brzemieniu „wykaz 

wartości referencyjnych dla obszarów rewitalizacji”. Wykazane wskaźniki w 

procentach będą brane pod uwagę przy punktacji przy ocenie wniosków. 

 Radni – nie podejmując dyskusji – jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 

XXXVI/202/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Niwiska na lata 2015 – 2020. 

 Ad pkt 11. W projekcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Niwiska 

pani wójt wnioskuje o dopisanie w § 5 ust. 1 pkt 12 o treści „Dzienny Dom „Senior – 

WIGOR” w Niwiskach. 

 Rada Gminy – nie wnosząc uwag – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

XXXVI/203/2017 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Niwiska. 

  Ad pkt 12 i pkt 13. Referuje wójt Elżbieta Wróbel. Marszałek 

Województwa Podkarpackiego zwrócił się z wnioskiem do Gminy Niwiska o 

udzielenie pomocy finansowej na utrzymanie trwałości projektu Kolei 

Aglomeracyjnej. Inwestycyjna wartość zadania w ramach RPO wynosi 460 mln zł. 

Wkład własny do zadania inwestycyjnego – 178 mln. zł. daje województwo 

podkarpackie. Do trwałości projektu miasto Rzeszów ma wkład własny w wys. Ponad 

3 mln zł., miasto Kolbuszowa zyska najwięcej, na pozostałe samorządy powiatu 

kolbuszowskiego przypada kwota po 38 400 zł. rocznie. Łączna kwota przypadająca 
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na Gminę Niwiska w latach 2021 – 2025 wynosi 192 000,00 zł. Województwo w 

drodze przetargu będzie wybierało operatora dla taboru kolei aglomeracyjnej. Bilet 

kupiony w Kolbuszowej na kolej aglomeracyjną będzie od razu biletem dla 

komunikacji podmiejskiej po Rzeszowie. 

 W przedmiotowej kwestii radni również nie zabierali głosu. Jednogłośnie - 

przy  13 radnych obecnych na sali (brak radnego Chmielowca) podjęto Uchwałę 

Nr XXXVI/204/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Podkarpackiemu oraz Uchwałę Nr XXXVI/205/2017 w sprawie określenia 

wysokości sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania. (Podczas głosowania nad tą uchwałą obecnych było 14 radnych). 

 Ad pkt 14. Konieczność podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów uzasadniła pani Wróbel. W budżecie 

zabezpieczono 3 000,00 zł. na Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie. Każdego roku pewna 

kwota była rezerwowana na powyższe cele, ale Miasto Rzeszów nie wyrażało zgody 

na rozliczanie się z tych środków, porozumienie nie było zawarte. W bieżącym roku 

otrzymaliśmy informację od prezydenta Ferenca, że w tym roku będą się rozliczać. 

Stąd wniosek o podjęcie uchwały. 

 W dyskusji radni nie zabierali głosu, za podjęciem uchwały głosowało 13 

radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosowania” – 1. Rada Gminy podjęła 

uchwałę Nr XXXVI/206/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów. 

 Ad pkt 15. Nikt nie zabiera głosu. 

 Ad pkt 16. Radny Piotr Skiba zwraca się z wnioskiem do wójta gminy, aby 

zainteresować Starostwo Powiatowe chodnikiem od remizy w Trześni w kierunku 

przystanku. Porobiły się  dziury, chodnik wymaga poprawy – wyrównania. Sprawa 

druga – rozwala się chodnik od szkoły w kierunku końca. Należy go poprawić, zanim 

rozkradną kostkę. 

 Sołtys wsi Przyłęk Stanisław Chlebowski wnioskuje, by starostwo 

zainteresowało się zjazdami w Przyłęku. Sprawa była zgłaszana panu Staroniowi, do 

tej pory odzewu nie ma. Chodnik był robiony w ubiegłym roku. 

  Ad pkt 17. W tym punkcie pani Elżbieta Wróbel zapoznała radnych  

z nazwiskami osób, które złożyły wnioski do LASOVI o środki na rozpoczęcie oraz 

rozwijanie działalności gospodarczej wraz z wysokościami kwot. Na 

poniedziałkowym zarządzie zapadnie ostateczna decyzja. 

 Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, na tym zakończono XXXVI sesję 

VII kadencji Rady Gminy Niwiska. 

 

            Protokołowała: 

 


