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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 29 czerwca 2017 roku. 

W sesji uczestniczyło 14 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. 

3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

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

wykonania uchwał Rady. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy Niwiska za 

2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Niwiska oraz sprawozdania 

finansowego Gminy za 2016 rok. 

6. Zapoznanie się z uchwałą nr XV/71/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Niwiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 

2016 rok. 

7. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Niwiskach  o wykonaniu 

budżetu Gminy Niwiska za 2016 rok. 

8. Zapoznanie się z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska z dnia  6 czerwca 

2017 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niwiska za 

2016 rok. 

9. Zapoznanie się z uchwałą Nr XV/141/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii  o 

przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska o udzielenie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2016 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niwiska. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Niwiska, szczegółowych zasad zwalniania 
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od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 

ustawy Karta Nauczyciela. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Niwiska na 2017 

rok. 

14. Wskazanie radnego do składu Gminnej Komisji Wyborczej powołanej celem 

przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Kosowy. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zapytania, wnioski mieszkańców. 

 

Ad. pkt 1.  

Obradom przewodniczył  Robert Róg - przewodniczący rady, który po otwarciu obrad  

i powitaniu radnych oraz zaproszonych gości stwierdził, iż w sesji uczestniczy 14 radnych. 

Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad. pkt 2.  

Do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono uwag. 

 

Ad. pkt 3. 

Przewodniczący Robert Róg przekazał, iż korespondencję z zakresu swojej działalności 

przekazuje wszystkim radnym na bieżąco, zwraca się przy tym o stosowne wyjaśnienia i 

ustalenia.  

Przewodniczący pogratulował dzieciom, uczniom, które zostały wyróżnione, docenione w 

postaci stypendiów na zakończenie roku szkolnego. Szczególne podziękowania złożył 

nauczycielom, za włożony trud w nauczanie, wkład i zaangażowanie  w wychowanie naszych 

dzieci, prowadzenie ich do osiągnięcia sukcesów różnych dziedzinach. 

 

Ad. pkt 4.  

Wójt gminy Elżbieta Wróbel złożyła informację o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym 

od 25 maja 2017 r. do 29 czerwca 2017 r. 

/Informacja stanowi załącznik do protokołu/. 
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Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiocie złożonej informacji. 

 

Ad. pkt 5.  

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało w terminie przedłożone Radnym Gminy Niwiska 

w miesiącu marcu, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Było tematem wielu posiedzeń 

komisji. Jest to obszerny dokument. /Informacja stanowi załącznik do protokołu/.   

 

Ad. pkt 6 do pkt 11 

Radni w materiałach do sesji zapoznali się z treścią uchwały XV/71/2017 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 27 marca 2017 roku  

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Niwiska sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2016r. /kserokopia stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Następnie radny Piotr Skiba odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Niwiskach  

o wykonaniu budżetu Gminy Niwiska za 2016 roku oraz Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Niwiska z dnia 06.06.2017 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Niwiska za 2016 rok. /kserokopie stanowią załącznik do protokołu/. 

 

Radni zapoznali się z uchwałą Nr XV/141/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o 

przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska o udzielenie absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu.  

 

Przewodniczący Rady Robert Róg odczytał treść uchwały w sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu 

gminy Niwiska za 2016r.  

 

Radni nie wnosząc uwag jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXXVII/207/2017 w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania w wykonania 

budżetu Gminy Niwiska za 2016 rok. 

 

Następnie Przewodniczący Robert Róg odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Niwiska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok – Uchwała  

Nr XXXVII/208/2017. Uchwałę podjęto większością głosów - ,,za” – 13 radnych, ,,przeciw” - 

0, ,, wstrzymało się” – 1. 
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Przewodniczący Rady pogratulował Elżbiecie Wróbel i wszystkim osobom, które przyczyniły 

się do realizacji budżetu w 2016r.  

 

Wójt Gminy Elżbieta Wróbel  podziękowała za udzielenie absolutorium. 

 

Ad. pkt 12.  

Wójt Gminy Niwiska przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia pensum dla 

dyrektorów o 2 godziny. Nie zmieniają się pensum dla dyrektora Szkoły Muzycznej i 

Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Niwiskach. Wójt wyjaśniła, że obniżenie pensum są to 

skutki finansowe w ciągu roku rzędu 70 tyś. złotych. Są to duże pieniądze i na pewno 

odczuwalne w budżecie Gminy i w oświacie. Oszczędności liczymy na poziomie nauczyciela 

mianowanego, bo nie da sie przewidzieć, jaki będzie stopień awansu. Nie da się wyliczyć 

teraz również wyrównania. Reforma przynosi wiele skutków dla naszej gminy, przede 

wszystkim finansowych. W dyskusji zabrał głos Robert Róg, który przedstawił stanowisko 

Komisji Oświaty, która przedmiotową sprawę poruszyła na obradach. Nie wnosimy poprawek 

do projektu uchwały. Głos zabrał Stanisław Bryk, który chce wiedzieć, jakie będą pozytywne 

aspekty tej zmiany. Dyrektorzy mają dobre zarobki, uważa, że podjęcie tej uchwały jest 

bezcelowe. Wójt uważa, że dyrektor jest dyspozycyjny, dzieci ubywa, a dokumentów 

przybywa. Robert Róg uważa, że ta uchwała ma na celu pokazanie, iż oprócz tego, że dyrektor 

jest nie tylko nauczycielem, jest także kontrolującym innych nauczycieli, rozwiązuje 

problemy, rozmawia z rodzicami, dba o wizerunek. Jan Boroń zwrócił się z zapytaniem, czy 

aktualne pensum było uchwalone w trakcie kadencji obecnej pani Wójt, czy też za czasów 

poprzednika. Radny Boroń zwrócił uwagę, iż o zmianę pensum nie głosowali radni. Dodał, że 

na przedostatniej komisji oświaty obecna była Agnieszka Skiba – reprezentująca ZNP, córka 

przewodniczącego komisji Oświaty, i to ona przyszła z petycjami o zmianę pensum. Więc jak 

robi przewodniczący? Nagłaśnia sprawę, bierze sprawę na warsztat i bierze propozycje zmian. 

Po trzecie nie mówmy, że dyrektor pracuje w godzinach pensji nauczyciela, bo przecież bierze 

dodatek dyrektorski. Piotr Skiba w odpowiedzi poinformował, żeby nie włączać córki do tego, 

ponieważ ona reprezentuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, niczego nie żądała, słusznie 

prosiła tylko o zmniejszenie pensum. Robert Róg poprosił radnych o odrobinę przyzwoitości. 

Wójt Gminy Niwiska poinformowała radnego Boronia, że nie pamięta, kiedy była zmiana 

pensum. Radny Bryk uważa, że jest to konflikt interesów. Robert Róg zamknął dyskusję. 

Uchwałę Nr XXXVII/209/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i 

rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla 
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których organem prowadzącym jest Gmina Niwiska, szczegółowych zasad zwalniania od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela podjęto 

w głosowaniu ,,za’’- 12 radnych, ,, przeciw” - 0, ,,wstrzymało się’’- 2. 

 

Ad. pkt 13.  

Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel przedstawiła zmiany w budżecie. Dyskusji nie było. 

Radni jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr XXXVII/210/2017 w sprawie wprowadzenia zmian 

do budżetu Gminy Niwiska na 2017 rok.  

 

Ad. pkt 14.  

Przewodniczący Rady Robert Róg wniósł, aby zgłaszać kandydaturę osoby spośród Radnych, 

aby weszła w skład Gminnej Komisji w wyborach na sołtysa wsi Kosowy. Stanisław Rzemień 

zgłosił  Stanisława Nawalnego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Adam Świder zgłosił  

Roberta Roga, który nie wyraził zgody na kandydowanie. „Za” kandydaturą Stanisława 

Nawalanego głosowało – 14 radnych, ,,przeciw’’ - 0, ,,wstrzymało się’’ - 0 . Tym samym 

osobą do Gminnej Komisji został Stanisław Nawalany. 

 

Ad pkt. 15. 

Nikt nie zabrał głosu 

 

Ad pkt. 16. 

Głos zabrał sołtys wsi Hucisko Stanisław Warunek zapraszając serdecznie wszystkich na 

rozgrywki sportowe w dniu 23 lipca i zabawę taneczną. Do zaproszenia dołączyła się także 

Radna wsi Hucisko Danuta Dłużeń.  

 

Ad pkt. 17. 

Nikt nie zabrał głosu 

 

 

 

 

Protokołowała: 

A. Zygmunt 


