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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 31 sierpnia 2017 r. 

 

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. 

3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

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

uchwał Rady. 

5. Ocena przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

2017/2018 

6. Informacja nt. działalności klubów sportowych, oraz działalności kulturalnej na terenie 

Gminy. 

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki. 

8. Informacja nt. bezpieczeństwa placów zabaw, miejsc rekreacyjno – sportowych na terenie 

gminy Niwiska. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy Niwiska 

na 2017 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 

Niwiska na 2018 rok z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Niwiska. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Niwiska, a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu ucznia 

niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych 

w Kolbuszowej Dolnej. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zapytania, wnioski mieszkańców. 
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Ad. 1. 

Obradom przewodniczył pan Robert Róg – przewodniczący Rady Gminy. Po otwarciu sesji  

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

Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad. 2. 

Do protokołu z poprzedniej sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt 3.  

Przewodniczący Rady Robert Róg poinformował, iż udzielił odpowiedzi wojewodzie  

w zakresie donosu na naszego radnego. Te dokumenty – korespondencja jest dostępna  

w biurze obsługi rady. W dniu dzisiejszym radni otrzymali wystąpienie pokontrolne 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, która przeprowadziła kontrole w gminie Niwiska. Protokół 

z kontroli jest u pani wice wójt, prośba o kserokopię i przekazanie do biura obsługi rady,  

są one jawne i dostępne publicznie. W imieniu nadleśniczego Robert Róg przekazał 

wszystkim radnym opracowanie historyczne, książka zawiera masę informacji nie tylko  

o Nadleśnictwie Kolbuszowa, ale o całym tutejszym terenie. 

 

Ad pkt 4.  

Wójt gminy Elżbieta Wróbel wnosi o wprowadzenie w pkt 14 porządku obrad 

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej raka prostaty na lata 

2017-2018 w Gminie Niwiska. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad  

z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez panią Wójt. 

Wójt gminy Elżbieta Wróbel złożyła informację z działalności w okresie międzysesyjnym  

tj. od 30 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r./Informacja – w załączeniu do protokołu/. 

 

Ad pkt 5.  

Przystępując do oceny przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego wszyscy dyrektorzy szkół złożyli informację w tym zakresie dot. podległych 

placówek. 

Szkoła Podstawowa w Trześni została przygotowana do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego – relacjonuje dyrektor Krzysztof Surowiec. Mamy 8 sal lekcyjnych,  

a więc wszystkie klasy są zabezpieczone (od zerówki do kl. VIII), będzie uczyć się 71 dzieci 

łącznie z oddziałem zerowym. Szkoła będzie zatrudniała 20 nauczycieli, jedna  

z nauczycielek nowoprzyjętych rozpoczęła studia podyplomowe w zakresie doradztwa 

zawodowego. Jeśli chodzi o pozostałą bazę lokalową – istnieje świetlica. Szkoła ma  komplet 

podręczników do I, IV i VII klasy. 
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Szkoła Podstawowa w Siedlancejest również przygotowana do rozpoczęcia zajęć. Będzie 

pracowało 20 nauczycieli, kadra jest już obsadzona. Na dzień dzisiejszy jest 99 dzieci, liczba 

ta może ulec zmianie. Podręczniki są w realizacji. Wykonano drobne remonty. 

Szkoła Podstawowa w Huciskuposiada 7 sal lekcyjnych, będzie się uczyć  

37 dzieci, kadra pedagogiczna jest zabezpieczona do wszystkich przedmiotów  

(15 nauczycieli) z wyjątkiem doradcy zawodowego, podręczniki zabezpieczone. 

Szkoła Podstawowa Przyłęk jest przygotowana do nowego roku szkolnego. W szkole będzie 

69 dzieci, będzie 4 oddziały. Łączenia będą w klasach 0,I,II,III,IV,V, i VI połączona z VII. 

Tygodniowy wymiar zajęć wyniesie 169 godzin. Na doradztwo zawodowe – 10 godzin.  

Od 1 września 2017 r. będzie pracowało 19 nauczycieli plus nauczyciel z doradztwa 

zawodowego. Większość nauczycieli dyplomowanych, jeden mianowany, dwóch 

kontraktowych. Tylko 6 nauczycieli będzie pracowało w pełnym wymiarze, trzech będzie 

dopełniać etat w Szkole Podstawowej w Niwiskach i Szkole Podstawowej w Kosowach, 

jedenastu będzie pracowało w niepełnym wymiarze czasu – głównie jest to wymiar 2/18. 

Trwa budowa sali gimnastycznej. Przedmioty będą łączone wszystkie: język polski w klasie 

IV – V, VI – VII, język angielski, muzyka, plastyka, historia, przyroda, matematyka, 

technika, wychowanie fizyczne, godziny wychowawcze oraz dużo zajęć z edukacji 

wczesnoszkolnej. Arkusz organizacyjny został zaopiniowany negatywnie, w aneksie otrzymał 

ocenę pozytywną. 

W Szkole Podstawowej w Kosowach w roku szkolnym 2017/2018 będzie zatrudnionych  

18 nauczycieli, w tym jest dyrektor, bibliotekarz, osoba duchowna, nauczyciel z doradztwa 

zawodowego. Będzie jedna osoba pełnozatrudniona (dyrektor) i 16 niepełnozatrudnionych, 

wakat – 1/22. Z ogólnej liczby nauczycieli 14 jest dyplomowanych, pozostali to mianowani, 

kontraktowi i stażysta. Pracownik obsługi będzie zatrudniony w wymiarze ½ etatu.  

W Kosowach uczyć się będzie 28 dzieci, w tym 21 ze Szkoły Podstawowej, 7 z oddziału 

przedszkolnego. Liczebność uczniów w poszczególnych klasach: brak klasyI, kl. II 4 dzieci, 

kl. III – 1, kl. IV -- 2, kl. V – 6, kl. VI – 4, kl. VII – 4. Uczniowie będą realizowali program 

nauczania w czterech oddziałach w klasach łączonych – 115 godzin nauczycielskich.  

W godzinach tych są uwzględnione godziny oddziału przedszkolnego. Opinia do aneksu nr 1 

do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kosowach jest negatywna ze względu  

na zorganizowane łączenia dla dzieci. Warunki lokalowe są wystarczające, żadna lekcja  

nie będzie się odbywała na sali gimnastycznej. Szkoła dysponuje sześcioma salami 

lekcyjnymi w tym zastępczą sala gimnastyczną. W roku szkolnym do grudnia uczniowie będą 

jeszcze uczestniczyć w projekcie „Szkolny klub sportowy” w wymiarze 2 godziny 

tygodniowo oraz w projekcie „Edukacja szansą rozwoju”. Szkoła przewiduje udział  

w programie Agencji Rynku Rolnego  - owoce i warzywa w szkole oraz mleko w szkole.  

W okresie wakacyjnym były wykonane drobne remonty. Podręczniki zostały zakupione, 

jedynie brak dla klasy IV języka polskiego i do klasy VII języka polskiego, geografii, muzyki 

i plastyki, ale zgodnie z zapewnieniem wydawcy powinny być dostarczone do 8 września br. 

Pomoce do chemii i fizyki będą zakupione do szkoły w miarę potrzeb. Na dzień dzisiejszy  

w posiadaniu nauczycieli są cyfrowe materiały, jak filmy, animacje. 

Szkoła Podstawowa w Hucinie realizować będzie 212 godzin, zatrudnionych 15 nauczycieli, 

pełnych etatów nauczycielskich – 7. Warunki lokalowe – na 7 klas do dyspozycji jest 4 sale 

lekcyjne. Dzięki sołectwu i pomocy gminy rozpoczęły się prace w kierunku rozbudowy 
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szkoły. Powstały fundamenty, pozostała budowa. Dzieci w Hucinie uczą się na zmiany, 

ponieważ nie ma pomieszczeń. Dyrektor liczy, że radni wspomogą tą inwestycję, gdyż nie ma 

nic ważniejszego, jak dobro dziecka. Szkoła liczy 53 dzieci, w klasie 0 – 12. 

Szkoła Podstawowa w Niwiskach już jest przygotowana do nowego roku szkolnego.  

Uczyło się będzie 129 uczniów w 7 oddziałach, pracowało będzie 27 nauczycieli, co daje  

11,7 etatu. Pełnozatrudnionych – 6, niepełnozatrudnionych – 17, dopełniających etat innej 

placówki – 4. W tym roku szkolnym będzie 8 etatów pracowników obsługi z tej racji,  

że 2 osoby przebywa na urlopach macierzyńskich, 1 osoba jest zatrudniona na stażu 6 m-cy 

plus 3 m-ce zatrudnienia, 1 osoba w ramach prac interwencyjnych. Aneks arkusza 

organizacyjnego – 214 godzin plus 10 godzin doradztwa zawodowego został zaopiniowany 

pozytywnie. Łączenie jest w klasie I i II w wymiarze 8 godzin. Szkoła posiada podręczniki, 

wystarczającą liczbę pomieszczeń klasowych. Szkoła w przyszłych latach wymaga remontu. 

W Gimnazjum Publicznym w Niwiskach w zbliżającym się roku pracować będzie 21 osób, 

uczyć będzie się 95 uczniów. W związku z tym, że gimnazjum ulega wygaszaniu, z dwoma 

osobami został rozwiązany stosunek pracy, niemniej jednak osoby te będą jeszcze pracować 

w innych placówkach na terenie gminy. Nauczyciele będą realizować 187 godzin, co stanowi 

10,88 etatu. Część podręczników dotarło, reszta winna być dostarczona do 4 września br. 

Radny Adam Chlebowski zadał pytanie, czy któryś z nauczycieli stracił pracę  

w wyniku reformy? W odpowiedzi pani Halina Rębisz wyjaśniła, iż na chwilę obecną  

z dwoma osobami zostanie rozwiązany stosunek pracy z dniem dzisiejszym, ale są zatrudnieni 

jeszcze w innych placówkach na terenie gminy.  

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach dysponuje 20 salami plus 3 sale pomocnicze. 

Szkoła zatrudnia 6 nowych nauczycieli, łącznie od dnia jutrzejszego zatrudnionych będzie 30 

nauczycieli oraz troje pracowników administracyjno – biurowych. W tym roku szkolnym 

otwarta będzie nowa klasa instrumentalna – klasa kontrabasu, z czym wiąże się zakup 

minimum dwóch kontrabasów. Zapisanych jest 210 uczniów, szkoła jest przygotowana.  

 Radny Chlebowski zastanawia się, jak pani dyrektor radzi sobie z największą pod 

względem liczebności szkołą? Pani Dyrektor przyznała, że jest duża grupa i uczniów  

i nauczycieli. W przyszłości dobrze by było pomyśleć o wicedyrektorze. 

Następnie Przewodniczący Komisji Oświaty Piotr Skiba zapoznał zebranych  z opinią komisji 

wypracowaną w wyniku wyjazdowego posiedzenia. Komisja Oświaty na posiedzeniach  

w dniach 23 i 24 sierpnia 2017 r. zajmowała się zgodnie z planem pracy oceną przygotowania 

placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Celem dokonania oceny 

komisja w pełnym składzie dokonała przeglądu zarówno na wewnątrz jak też zewnątrz każdej  

szkoły, by zapoznać się ze stanem faktycznym. 

Komisja stwierdziła: Wszystkie szkoły dysponują pomieszczeniami do nauki klas VII.  

Za wyjątkiem szkoły w Niwiskach, każda placówka oświatowa wymaga doposażenia w 

pomoce naukowe, szczególnie do nauki fizyki i chemii. Arkusze organizacyjne są 

zaopiniowane pozytywnie przez Kuratorium Oświaty, za wyjątkiem Szkoły w Kosowach i 

Szkoły w Hucisku, dla których arkusze są zaopiniowane negatywnie. W szkołach 

wyodrębnione są pomieszczenia na biblioteki szkolne. Jedynie w szkole w Siedlance brak jest 

pomieszczenia na bibliotekę. Zdaniem członków komisji 1 godzina na prowadzenie zajęć 

bibliotecznych w szkole w Siedlance to stanowczo za mało. We wszystkich szkołach na dzień 
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kontroli zatrudnionych jest odpowiednia ilość nauczycieli. 

Radny Chlebowski poruszył temat pomocy naukowych do nauki fizyki i chemii. Jakie są 

koszty i potrzeby, aby szkoły zostały doposażone w te urządzenia?  

Do powyższego ustosunkowała się wójt Elżbieta Wróbel. Na pewno będziemy zabiegać  

o wyposażenie pracowni, ponieważ stare wyposażenie, które leżało na strychach nie nadaje 

się do użytkowania. Na dzień dzisiejszy martwimy się, jak rozpocząć rok szkolny, żeby 

wszystko grało, by była baza, nauczyciele i zatrudnienie.  

 

Ad pkt 6,7,8.  

Większość klubów złożyło pisemną informację, które były przedyskutowane na Komisji 

Oświaty informuje pan Robert Róg. Kluby funkcjonują bardzo dobrze, młodzież jest 

zainteresowana sportem, poprawia się sytuacja dotycząca zawodników (grają sportowcy  

z naszej gminy). 

Uczestniczący w sesji przedstawiciel LKS w Przyłęku dodał, że działalność klubu cały czas 

nie ustaje. W tym momencie prowadzony jest trening dla młodzieży. 

Życzeniem radnego Chlebowskiego jest, aby w przyszłości ujednolicić sprawozdania 

składane przez kluby. Obecnie niektóre kluby dołączyły sprawozdania finansowe, inne 

natomiast podały skład zarządu klubu. Radny zadał pytanie, czy to jest informacja,  

czy sprawozdanie? 

Przewodniczący rady zaznaczył, że kluby w informacjach przedstawiają wedle własnego 

uznania to, co uważają za istotne w zakresie swojej działalności. W myśl ustawy o dostępie 

do informacji publicznej, każda złotówka publiczna, która trafia do stowarzyszenia  

czy gdziekolwiek indziej, ma być ujawniona, na co poszło, w jakim zakresie, jak to 

funkcjonuje. Były wcześniej takie podejścia, żeby to jakoś ujednolicić, by to było jawne, 

pokazane, by komisja mogła przejrzeć dokumenty klubów w zakresie finansowym. 

Zostawiliśmy to w spokoju, czemu – wszyscy wiemy. Natomiast generalnie – nie ma 

problemu z tymi klubami, Kosowy akurat tak zaczęły od składu zarządu, niemniej jednak  

na Komisji Oświaty były pytania o składy zarządu. Można pomyśleć nad tym, by 

wypunktować, co informacje powinny zawierać (kłady zarządów, finanse, osiągnięcia, 

rozgrywki, ilości sparingów czy też inne działania sportowe prowadzone przez kluby. Dobrze 

znamy sytuację sprzed lat, że w klubach grali nawet w 80% zawodnicy spoza gminy. Obecnie 

sytuacja się zmieniła. 

Adam Chlebowski chciałby wiedzieć, czy w LKS Hucina oraz „Niwie” Niwiska radny jest 

prezesem czy członkiem zarządu? Po co później pisać do wojewody o wytłumaczenie. 

Przewodniczący rady odpowiedział, że radny był członkiem zarządu wtedy, kiedy był  

na to czas. Nie jest to żadna tajemnica, kto jest zainteresowany, to sobie sprawdzi. „Ja nie 

byłem zainteresowany, sprawdzałem ze względu na korespondencję, która do mnie 

przychodziła, weryfikowałem to i nic więcej”. 

Radny Piotr Skiba będzie domagał się, w każdym klubie odbywały się zebrania 

sprawozdawcze, na których należy poinformować członków klubu o ilości 

 i przeznaczeniu środków pieniężnych. 
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Sprawozdanie z działalności GOKiB było szeroko omawiane na Komisji Oświaty – 

przypomniał Przewodniczący Rady Robert Róg. Pani dyrektor jedynie w skrócie omówiła 

działalność tej jednostki. Oferty kulturalne poszerzane są np. o sekcję szachową, zatrudniony 

został instruktor godzinowo płatny. Jest duże zainteresowanie, odbył się pierwszy Gminny 

Turniej Szachowy. Powodzeniem cieszą się zajęcia plastyczne, GOKiB zatrudnia artystę 

malarza. Cały czas odbywają się jakieś zajęcia, np. zajęcia świetlicowe. W tym roku 

jednostka otrzymała na zakup książek 3 600,00 zł. i jest w trakcie realizacji programu 

„Kraszewski komputery dla bibliotek”. W tym roku GOKiB otrzymał dofinansowanie do 

zakupu komputerów, oprogramowania w kwocie 16 377,00 zł., doposażone będą obie 

biblioteki  

(w Niwiskach i Siedlance) w nowe urządzenia, by mogli mieszkańcy i czytelnicy korzystać. 

Radny Adam Świder – stały czytelnik wnioskuje, by zakupić trochę nowości. 

Radny Piotr Skiba bardzo pozytywnie ocenia działalność świetlic wiejskich. Dobrze byłoby, 

aby zwiększyć liczbę godzin dla świetlicowych, które pomagają też w szkołach. Jedyną 

uwagę, jaką ma radny dotyczy Siedlanki. Świetlicowa powinna być przynajmniej na ½ etatu  

i nie powinno być łączone w bibliotece. Radny pochwala świetlicowego w Leszczach, który 

zasługuje na wyróżnienie. 

Przewodniczący ogłasza 10 min przerwę, po czym obrady wznowiono. 

Na sali obecnych 15 radnych. 

 

Ad pkt 9.  

Projekt  uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy Niwiska  

na 2017 rok szczegółowo zreferowała wójt gminy Elżbieta Wróbel. Radni nie zabierali głosu 

w dyskusji. Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/211/2017 w sprawie 

wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy Niwiska na 2017 rok. 

 

Ad pkt 10.  

Wójt gminy naświetliła konieczność podjęcia uchwały w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych w budżecie Gminy Niwiska na 2018 rok z przeznaczeniem na pomoc finansową 

dla Powiatu Kolbuszowskiego. Nowy program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016 – 2019 zmienił kwalifikowania wniosków złożonych do tego 

programu. Zmienione zasady polegają na tym, że dostaje się punkty we wniosku  

za połączenie z infrastrukturą wyższego stopnia, przede wszystkim z autostradami. Droga 

1225 Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów punkty te otrzyma. Starostwo ma 

dokumentację na chodnik w Kosowach od drogi powiatowej do drogi gminnej koło pani 

Orzechowskiej do wjazdu do remizy. Jest dokumentacja na chodnik od szkoły do cmentarza  

o długości 1047 m. Ponadto jest dokumentacja na chodnik Niwiska od kwiaciarni w kierunku 

Kościoła (ponad 800 m). Nie da się złożyć wniosku na same chodniki, musi być też droga. 

Rozwiązaniem jest zrobienie nakładki na długości 431 mb od drogi wojewódzkiej  

w kierunku szkoły, oraz w drugą stronę od drogi wojewódzkiej pod górkę do pana Stępień na 

długości 1047 mb. Kolejny problem – droga musi mieć szerokość 6 metrów asfaltu, ta droga 

takiej szerokości nie ma, a więc nie uzyska się punktów. Chcąc złożyć wniosek mimo braku 

punktów, musi być odstępstwo – droga musi mieć szerokość 5,5 m. dzisiaj droga ta ma 5,2 m 
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szerokości asfaltu, a więc trzeba poszerzyć 30 cm. Na dzień dzisiejszy nie zrobi się 

dokumentacji na pozwolenie na budowę, ponieważ pozwolenie wodno – prawne wydawałby 

Kraków, potrzeba czasu 2 m – ce, a termin naboru do programu jest do dnia 15 września  

2017 r. Wizja w terenie wykazała, że pas drogowy po lewej stronie jadąc w kierunku Kosów 

jest na tyle szeroki, że zgłoszeniem wykonać można poszerzenie 30 cm nie ruszając pobocza  

i rowów. Wymogi do chodnika -  nie może być przyległy do drogi. Takie wymogi spełnia 

chodnik na odcinku od szkoły w Kosowach do budowanego w Kosowach, ( długość 1268 mb) 

oraz w Niwiskach  od domu pana Pietrzyka w kierunku Kościoła po lewej stronie do działki 

parafialnej,   odcinek ten ma długość 641 mb. We wniosku do programu nie można złożyć  

na drodze więcej, niż trzy zadania. Powiat zaproponował, aby zrobić przepust oraz nakładkę 

na drodze z poszerzeniem od przepustu do trzech Krzyży , oraz poszerzenie z nakładką  

od przepustu w drugą stronę do pana Saj. Koszt samego przepustu – 736 768 zł. Powiat  

do przepustu dokłada 200 tys. zł., gmina Niwiska – 203 500 zł.  Łącznie pomoc finansowa  

z gminy Niwiska wynosiłaby 1 033 500 zł., po przetargu zadanie powinno zamknąć się  

w granicach 800 tys. zł. Powiat podjął uchwałę i będzie składał wnioski, ale ostateczna 

decyzja należy do Rady Gminy Niwiska. 

Radny powiatowy Józef Prymon dopowiedział, że stosowne uchwały zostały przez powiat już 

podjęte, ponieważ trzeba złożyć zabezpieczenie na te środki. Zarząd podjął również uchwałę 

odnośnie poszerzenia, o  których mówiła pani wójt i umowa została podpisana z wykonawcą. 

Pan Prymon widzi potrzebę wykonania chodników dla poprawy bezpieczeństwa, szczególnie 

duży ruch panuje na drodze łączeniowej z autostradą. Radny widzi konieczność postawienia 

znaku ograniczającego dopuszczalną prędkość  szczególnie w terenie zabudowanym. 

Sołtys wsi Hucisko Stanisław Warunek zadał pytanie, co stało się z drogą od Huciska  

w kierunku Huty Przedborskiej, Mieszkańcy czekają, a na tej drodze się nic nie dzieje.  

Były zapewnienia, że będzie robiona w tym roku. 

Odpowiedź Radnego powiatu kolbuszowskiego Józefa Prymona promesę wydaje Urząd 

Marszałkowski i oni wybierają odcinki dróg oraz lata realizacji. W tym roku były dwie 

promesy, jedna na Poręby Kupieńskie, druga na Korczowiska. W tej chwili środki finansowe 

są przeznaczone na inny cel w związku z wichurami. Radny Prymon zapewnił sołtysa wsi 

Hucisko, że droga na pewno będzie zrobiona z powodziówek, tylko trzeba poczekać.  

Radny Chlebowski uważa że uchwała, której projekt zreferowała pani wójt winna być przez 

Radę Gminy przyjęta. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/212/2017 w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Niwiska na 2018 rok  

z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego. 

 

Ad pkt 11.  

Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska przedstawiła Jolanta Marut 

– Zastępca Wójta Gminy Niwiska. Radni jednogłośnie głosowali, „za” podjęciem 

uchwały Nr XXXVIII/213/2017 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska. 
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Ad pkt 12. 

Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Niwiska przedstawiła 

Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel. Dyskusji nie było. Radni jednogłośnie głosowali, „za” 

podjęciem uchwały Nr XXXVIII/214/2017 w sprawie wysokości i zasad ustalania  

oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce 

na terenie Gminy Niwiska. 

 

Ad pkt 13. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 

Niwiska, a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego 

zamieszkałego na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej 

Dolnej scharakteryzowała Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel. Dyskusji nie było. Radni 

jednogłośnie głosowali, „za” podjęciem uchwały Nr XXXVIII/215/2017 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska, a Gminą 

Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego 

na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. 

 

Ad. pkt 14 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej raka prostaty na lata 

2017-2018 w Gminie Niwiska” omówiła Wójt Gminy Niwiska. Radni jednogłośnie głosowali 

„za” podjęciem uchwały Nr XXXVIII/216/2017 w sprawie przyjęcia „Programu polityki 

zdrowotnej raka prostaty na lata 2017-2018 w Gminie Niwiska”. 

 

Ad. pkt 15, 16, 17. 

Elżbieta Wróbel przedstawiła sytuację dot. problemu dowozu uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych do Kolbuszowej i Mielca wynikłą końcem sierpnia 2017 roku. 

 

Porządek obrad został wyczerpany. Na tym zakończono sesję. 

 

 

 


