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Protokół 

 z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 28 września 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 obrad poprzedniej sesji (29.08.2016r.) 

3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza  

z wykonania uchwał Rady. 

5. Informacja o sytuacji na rynku pracy, w tym działania na rzecz likwidacji bezrobocia. 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy 

Niwiska na 2017 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/179/2012 Rady Gminy 

Niwiska z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/54/2015 Rady Gminy Niwiska  

z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność gminy Niwiska w trybie bezprzetargowym. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zapytania, wnioski mieszkańców. 

 

 

http://niwiska.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_09/BIPF559FDF4FF7DAFZ/IX_7.pdf
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Ad. 1. 

Obradom przewodniczył 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. 3. 

Przewodniczący poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym – 

prokurator wystąpił do sądu administracyjnego o uchylenie uchwały sprawie uchwalenia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Niwiska na  2017 rok – informacje szerzej można poznać w biurze obsługi 

Rady Gminy. Kolejny temat dotyczy uchwały w sprawie przyłączy – takiej uchwały  

w Gminie Niwiska nie było. Przewodniczący zachęca do zapoznania się z tematem 

odpłatności przyłączy kanalizacyjnych.  

 

Ad.4. 

W kolejnym punkcie Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel przedstawiła informację  

o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym obejmującą okres od 31 sierpnia 2017 roku  

do dnia dzisiejszego. 

/Informacja stanowi załącznik do protokołu/. 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat sprawozdania. 

 

Ad. 5.  
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Informację o sytuacji na rynku pracy, w tym działania na rzecz likwidacji bezrobocia 

przedstawiła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej – Elżbieta Kapusta 

/Informacja stanowi załącznik do protokołu/.  

Stanisław Nawalany zwrócił się z zapytaniem do Dyrektor PUP, ile wydano zezwoleń  

dla cudzoziemców – Elżbieta Kapusta poinformowała, iż Powiatowy Urząd Pracy nie wydaje 

takowych zezwoleń, zajmuje się tym Wojewoda.  

Adam Chlebowski zastanawiał się, dlaczego jest tylko 23 osoby z terenu Gminy Niwiska, 

które mają prawo do zasiłku? Elżbieta Kapusta wyjaśniła, iż nikogo nie zmusi,  

aby zarejestrował się w bezrobociu, a żeby mieć prawo do zasiłku, trzeba spełniać pewne 

wymogi, m.in. trzeba przepracować 365 dni w ciągu 18 miesięcy. Radny Chlebowski zapytał 

się również, jaki procent mieszkańców skorzystało z ofert PUP? Dyrektor powiedziała,  

iż takich statystyk nie prowadzi. Adam Chlebowski skierował kolejne pytanie, jakie warunki 

musi spełnić osoba, aby skorzystać z pomocy finansowej z PUP? Elżbieta Kapusta  

w odpowiedzi poinformowała, iż każdy bezrobotny ma swojego doradcę klienta, szczegółowe 

informacje są na stronie internetowej, pracownicy PUP zawsze doradzają i współpracują.  

Aby pozyskać pieniądze na prowadzenie działalności gospodarczej trzeba być 

zarejestrowanym w Urzędzie Pracy. PUP w ofercie ma wiele programów skierowanych  

do różnych grup wiekowych. Piotr Skiba zwrócił się z zapytaniem o roboty publiczne, podział 

na gminy. Elżbieta Kapusta poinformowała, iż działa w imieniu Starosty i to on 

rozdysponowuje środki na roboty publiczne, podpisuje umowy osobiście. Radny Skiba 

zapytał również o kwotę refundacji przy robotach interwencyjnych. Dyrektor Kapusta 

poinformowała, że jest to 60%, połowa najniższego wynagrodzenia plus składka ZUS. 

Refundacja jest stała. Elżbieta Kapusta wyjaśniła również, że środki z budżetu państwa  

są niższe do roku poprzedniego, ponieważ mamy mniej bezrobotnych, za to większe są środki  

z Unii Europejskiej. PUP jest od pomocy w zatrudnieniu, znalezieniu pracy, aktywizacji – 

stwierdza Robert Róg, ale środki z PUP nie osiągają swoich celów, pracownicy muszą 

zarabiać godniej. Dyrektor Kapusta dodała, że środki z PUP na działalność gospodarczą  

są bezzwrotne, jeżeli osoba chce pozyskać większe środki, oferuje je np. RARR. Piotr Skiba 

chce wiedzieć, ile osób z naszej gminy pozyskało pieniądze na działalność gospodarczą? 

Elżbieta Kapusta nie ma takich informacji, ale może ją przygotować. Po zakończonej dyskusji 

Robert Róg podziękował za przybycie Dyrektorowi PUP Elżbiecie Kapuście. 
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Ad. 6. 

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku przekazane 

zostało w wersji papierowej radnym i referowane na posiedzeniach komisji. W związku z tym 

nie ma potrzeby referowania – poinformowała Wójt Gminy Niwiska. 

Radny Skiba zapytał się, jak Wójt myśli wykonać budżet, jeśli w planie jest 25 tysięcy 

złotych na delegacje, a wykonane jest 5 tysięcy złotych, dodał, że w administracji jest za dużo 

pieniędzy. Wójt Gminy Niwiska poinformowała radnego, że nie musi wykonać wydatków 

związanych z delegacjami, zaś w administracji zabezpieczone są większe pieniądze, ponieważ 

jest kilka osób uprawnionych do emerytury, co wiąże się z odprawami, jubilatkami.  

Nie wydatkujemy pieniędzy, jeśli nie ma takiej potrzeby – podsumowała Elżbieta Wróbel.  

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Niwiska na 2017 rok 

szczegółowo omówiła Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel. W przedmiotowej uchwale 

zwiększono dochody o kwotę 494.243,07 zł; z tego dochody bieżące w kwocie 494.243,07 zł. 

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2017 rok o kwotę 418.932,89 zł., z tego dochody 

majątkowe o kwotę 418.932,89 zł. Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2017 rok o kwotę 

427.054,64 zł., z tego: wydatki bieżące o kwotę – 427.054,64 zł. Zwiększa się wydatki 

budżetowe na 2017 rok o kwotę 502.364,82 zł., z tego: wydatki bieżące – 496.207,82 zł  

i wydatki majątkowe – 6.157,00 zł. 

Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały, „za” podjęciem 

uchwały Nr XXXIX/217/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy 

Niwiska na 2017 rok głosowało 15 radnych na 15 obecnych na sesji. Rada Gminy 

jednogłośnie podjęła uchwałę. 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/179/2012 Rady Gminy 

Niwiska z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska scharakteryzowała Zastępca Wójta Gminy 

Niwiska Jolanta Marut. Najważniejszą zmianą jest dostosowanie do ustawy: zmiany kolorów 
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worków do selektywnej zbiórki odpadów, obowiązywać będą kolory niebieski (papier), 

zielony (szkło), żółty (metale i tworzywo sztuczne), brązowy (bioodpady).  

Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały, jednogłośnie podjęli 

uchwałę nr XXXIX/218/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/179/2012 Rady 

Gminy Niwiska z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska. 

 

Ad. 9.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/54/2015 Rady Gminy Niwiska z dnia  

30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów przedstawiła Zastępca Wójta Gminy Niwiska Jolanta 

Marut. Poinformowała zebranych, iż zmiana odnosi się do zwiększenia częstotliwości 

wywozu odpadów selektywnych, w okresie letnim będzie odbiór comiesięczny.  

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę nr XXXIX/219/2017 w sprawie zmiany uchwały  

Nr X/54/2015 Rady Gminy Niwiska z dnia  30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 

Ad. 10.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność gminy Niwiska w trybie bezprzetargowym przedstawiła Wójt Gminy Niwiska. 

Działka ma wielkość 1 ara, znajduje się przy drodze wojewódzkiej 875 w Siedlance,                          

z wnioskiem wystąpił mieszkaniec przyległej posesji . Robert Róg poinformował, iż temat 

poruszany był na komisji, zwrócił się  

z zapytaniem do radnych z Siedlanki, czy nie ma przeciwwskazań? Radni stwierdzili,  

że nie ma.  

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę nr XXXIX/220/2017 w sprawie zmiany uchwały  

Nr X/54/2015 Rady Gminy Niwiska z dnia  30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Niwiska w trybie 

bezprzetargowym. 
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Ad. 11.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy przedstawiła Elżbieta Wróbel. Wójt poinformowała,  

iż realizując tryb przetargowy będziemy musieli wydać około 1000 zł (na ogłoszenia  

w prasie, etc.). Umowa jest 10-letnia, zaś okres wypowiedzenia mamy 3-miesięczny. 

Współpraca z dzierżawcą do tej pory była bezkonfliktowa, dzierżawca płacił 160 zł rocznie  

i kosił raz w okresie letnim teren. Radny Bryk uważa, że uchwała jest niekompletna, brakuje 

stawki, proponuje okres umowy 3-letni. Boroń Jan zgadza się ze Stanisławem Brykiem. 

Kwota musi ulec zwiększeniu – stwierdza Robert Róg.  

Radni podjęli uchwałę nr XXXIX/221/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 11 radnych, 4 radnych (Boroń Jan, Bryk Stanisław, Kluk Zygmunt i Magda 

Stanisław wstrzymali się od głosu).  

 

Ad. 12.  

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad. 13.  

Wolne wnioski i informacje. 

Głos zabrał Piotr Skiba, który wnioskuje o 5.000,00 zł na oświetlenie stadionu w Trześni, 

wniosek ten jest od Prezesa LKS Zacisze Trześń, trenera i zawodników z naszej gminy.  

Robert Róg stwierdził, że trzeba sie przyjrzeć temu wnioskowi na posiedzeniu Komisji 

Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usług Rady 

Gminy Niwiska.  

Radny Świder zgłosił problem nieczynnej siłowni w okresie wakacyjnym przy szkole  

w Niwiskach – Wójt odpowiedziała, iż siłownia jest dla uczniów, pod opieką gimnazjum, jeśli 

ktoś chce skorzystać, trzeba to zgłosić i uzgodnić temat dyrektorowi. 

Stanisław Bryk zwrócił uwagę na zapowiedź naboru z Ministerstwa Sportu i Turystyki dot. 

siłowni zewnętrznych, tzw. OSA. Wójt poinformowała o zasadach pozyskania 

przedmiotowych środków, potrzebny jest również wkład własny. Robert Róg stwierdza,  

że program jest ciekawy, jeden wniosek może być złożony na gminę. Ponadto Robert Róg 

uważa, że powinna być informacja o godzinach korzystania z Orlika, siłowni.  
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Piotr Skiba zwrócił się z zapytaniem do radnego Powiatu Kolbuszowskiego – Zbigniewa 

Ofiary o przeznaczenie pieniędzy na docieplenie ośrodka zdrowia w Niwiskach, nie zrobiono 

do tej pory nic. Starosta to powinien zrealizować. Radny Ofiara przekaże temat na komisji. 

Stanisław Rzemień pyta się o kolejny remont w szpitalu, remontowany był parter w całym 

szpitalu, przerabiane będą sale operacyjne od nowa. Radny Ofiara powiedział, iż była 

remontowana izba przyjęć, na parter będą znosić blok operacyjny – nie będzie to kolidowało  

z tym remontem, który był robiony – nie ma nic wspólnego. Adam Chlebowski uważa,  

że nie trzeba remontować, ale uruchamiać, działać.  

 

Ad. 14.  

Zapytania, wnioski mieszkańców. 

Zbigniew Ofiara zabrał głos jako mieszkaniec. Poruszył sprawę wodociągów. W okresie 

letnim brak jest wody, nie ma ciśnienia. Jest problem z wodą, ciśnieniem na myjni 

samochodowej w Niwiskach. Wójt poinformowała, że z tematem borykamy się nie od dziś. 

Dodała, że zbiorniki, zabezpieczają wodę w Zapolu, Hucisku i Leszczach, ale przez to 

problemy są w Niwiskach. Rura wodociągowa budowana była na początku lat 

dziewięćdziesiątych – domów teraz przybyło dwa razy więcej, trzeba nową magistralę 

wodociągową, dokumentacja zajmie dwa lata, realizacja inwestycji kolejne dwa lata, ale gdzie 

pieniądze? – pyta się Wójt Gminy Niwiska. Dodała, że z ludźmi rozmawia się trudno, 

poprowadzić magistralę wodociągową jest trudno, są zabudowania nowe domostwa, a należy 

poprowadzić tak aby w przyszłości zabezpieczyć dostawę wody. Dokumentacja kosztuje 

szacunkowo 300 tysięcy złotych,  

ale w temacie trzeba pracować. Zygmunt Kluk uważa, że temat na sesji był poruszany, padła 

propozycja zwiększenia przekroju rur – to rozwiązałoby sprawę. Jeżeli ktoś nie jest 

zorientowany w temacie nie powinien zajmować się tematem. Radny Skiba potwierdził,  

że domostw przybywa. Adam Świder stwierdza, że problem braku wody był w Leszczach,  

ale teraz mamy wodę dzięki zbiornikom. Robert Łakomy uważa, że jeżeli nie będziemy mieć 

większych rur, to będziemy mieć cały czas problem z wodą. Stanisław Rzemień uważa,  

że większy przekrój rur rozwiąże sprawę. Trzeba myśleć przyszłościowo, co będzie  

za 10, 20 lat. Stanisław Nawalany poruszył temat zamontowanej rurki przez Szczebiwilka  

w Przyłęku, przy drodze powiatowej, koło p. Strzępki, do odprowadzenia wody z górki.  

Jest to temat powiatu i drogi powiatowej, z gminą nie ma nic wspólnego – wyjaśniła Wójt. 

Radny Róg odnosząc się do sprawy poruszanej przez Zbigniewa Ofiarę: uważa, że jeżeli ZUK 
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wydaje warunki, to trzeba się do nich dostosować, a dzisiaj nie narzekać, że jest problem,  

nie ma ciśnienia. Jeżeli ZUK „poszedł na rękę” to teraz Smolak może pójść do sądu, 

udowodni brak dostaw wody zgodnie z umową, wystąpi o odszkodowanie. Co do sprawy 

przyłączy, Robert Róg zgadza się, że domów przybywa, ale trzeba robić ekspertyzy,  

o jakim musimy mówić rozwiązaniu, aby zabezpieczyć Niwiska i wszystko po kolei, i dopiero 

wtedy można mówić o dokumentacji za 300 tysięcy złotych na budowę i rozbudowę 

wodociągu. W Kosowach faktycznie sytuacja się poprawiła, ale w przypadku zwartej 

zabudowy, jak w Niwiskach, trzeba zrobić solidną ekspertyzę – twierdzi Przewodniczący.  

ZUK jeśli nie ma możliwości, nie wydaje warunków, albo wydaje takie, które zapewnią 

dostawę wody.    

Porządek obrad został wyczerpany. Na tym zakończono sesję. 

 

 

 

 

          Protokołowała:  

Małgorzata Zielińska-Micek 


