
 
 

Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 28 grudnia 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 (23.11.2017r.) 

3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

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

uchwał Rady. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy 

Niwiska na 2017 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy 

Niwiska niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 i określenia ostatecznego 

terminu dokonania tych wydatków. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków dla grupy odbiorców – 

gospodarstwa domowe Gminy Niwiska 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych na podatek 

rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości 

znajdujących się w zasobach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy 

w Rzeszowie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Niwiska 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Niwiska 

jako partnera do realizacji projektu p.n.: „Sieć punktów przedszkolnych w Gminie 

Niwiska” 



 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  

dla niepublicznych oraz publicznych szkół i placówek wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Niwiska lub osoby fizyczne, oraz 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Niwiskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Niwiskach 

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Hucinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hucinie 

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Przyłęku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Przyłęku 

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Kosowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kosowach 

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Siedlance w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Siedlance 

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Trześni w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Trześni 

19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej w Hucisku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hucisku 

20. Rozpatrzenie sprawy wygaszenia mandatu Radnego Rady Gminy Niwiska 

a) wyjaśnienia Radnego Rady Gminy Niwiska w sprawie ewentualnego naruszenia art. 24f 

ustawy o samorządzie gminnym, 

b) podjęcie uchwały w w/w zakresie. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Niwiska na 2018r. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r. 

23. Przedłożenie Radzie Gminy Planów Pracy Komisji Stałych  

24. Podsumowanie roku budżetowego 2017 

25. Interpelacje i zapytania radnych. 

26. Wolne wnioski i informacje. 

27. Zapytania, wnioski mieszkańców. 

 

 

 



 
 

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. 

Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel wnosi o wprowadzenie w pkt 7 i 8 porządku 

obrad podjęcie kolejno uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie 

wydatków inwestycyjnych na 2018 rok i uchwały w sprawie uchwalenia zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Niwiska na 2017 rok. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

porządek obrad z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez panią Wójt. 

 

Ad. 2. 

Do protokołu z poprzedniej sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 3.  

Przewodniczący Róg poinformował zebranych, że 14 grudnia spotkał się z Wojewodą  

w kwestii formalno – prawnych związanych z kwestiami ewentualnych naruszeń, z tym,  

że temat nie dotyczył naszego tematu, naszego przedmiotu dzisiejszej dyskusji, które będą 

później, ale spotkanie dotyczyło stronniczości zespołu przy Wojewodzie w zakresie 

analogicznych lub porównywalnych spraw. Jeżeli będą w tym zakresie pytania to odpowie 

Przewodniczący. Przewodniczący Róg poinformował, że rozmowa była długa, Wojewoda ma 

świadomość pewnych sytuacji, warto było porozmawiać na ten temat i warto było wyciągnąć 

pewne wnioski w tych tematach, które nie są dla nas zawsze przyjemne.  

 

Ad. 4.  

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał 

Rady przedstawiła Wójt Elżbieta Wróbel. Wydane zostało 4 zarządzenia wójta w tym:  

3 zarządzenia dotyczące zmian w budżecie, 1 zarządzenie dotyczące zmian w WPF. Trwają 

prace Komisji powołanych do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego, 

infrastruktury drogowej i innych składników majątkowych. W dniu 6 grudnia br. wzięłam 

udział w finałowej gali europejskiego konkursu Innowacje w polityce – za utworzenie szkoły 

muzycznej na wsi. Utworzenie naszej szkoły muzycznej zostało jednym z 10 najwyżej 

ocenionych projektów w kategorii społeczeństwo, czyli takich, które mają pozytywny wpływ 

na rozwój społeczny, powodują szeroki udział obywateli, budują zaufanie, dobre relacje  

a także są rentowne. Przeprowadzone zostały kontrole w szkołach, przedszkolach oraz innych 



 
 

formach wychowania przedszkolnego w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczania 

dotacji przyznanej z budżetu gminy Niwiska w roku bieżącym. W dniu 13 grudnia odbyła się 

w naszej gminie kontrola dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, przeprowadzona przez pracowników Delegatury Biura Wyborczego  

z Tarnobrzega. Kontrolą objęto lokale w m. Niwiska, Hucina, Kosowy, Siedlanka i Trześń. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami polowa lokali powinna być dostosowana do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Największym problemem w naszym przypadku jest wysokość 

progów w drzwiach wejściowych do lokali – która wg przepisów budowlanych może wynosić 

do 2,5 cm – a wg przepisów wyborczych do 0,5 cm. Wszystkie wymienione lokale mają 

podjazdy dla niepełnosprawnych i spełniają pozostałe wymagania. Również 13 grudnia  

w Urzędzie Gminy Niwiska odbył się z wynikiem pozytywnym egzamin nauczyciela 

ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. W dniu 

19.12.2017 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Rozbudowę Szkoły 

Podstawowej w Hucinie”   Wpłynęło  6 ofert. Najniższa oferta SUPEREX Janusz Rozlazły, 

Giedlarowa 1024, 37- 300 Leżajsk 318 956,00 zł brutto. Najwyższa oferta F.B.U.H 

WALMAR Krzysztof Marecki, 36- 060 Głogów Małopolski, ul. Menerki 13B 453.955, 37 zł 

brutto. Również w dniu 19.12.2017 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu na „Udzielenie 

kredytu długoterminowego w wysokości 1.247.849,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście 

czterdzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 00/100) z przeznaczeniem 

na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek dla Gminy Niwiska”.  

Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej, 36-100 

Kolbuszowa, ul. Kościuszki 22 – 110 169,84 zł. Najwyższa oferta GETIN NOBLE BANK 

SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa 151 808,07 zł. 

Kolejne projekty parasolowe otrzymały dofinansowanie w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, 

w tym nasz wspólny projekt pt.: Rozwój OZE w Gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, 

Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski. Wartość Projektu: 

15 799 534,40 zł.  Wartość dofinansowania: 9 999 310,95 zł. Lider Projektu: Gmina Niwiska. 

Dofinansowanie dla naszej gminy to kwota1 768 851,37 zł. W Gminie Niwiska 

dofinansowanych i zamontowanych zostanie:  163 instalacje fotowoltaiczne; 8 powietrznych 

pomp ciepła, 5 pieców na biomasę. W styczniu 2018 r. będziemy kontaktować się  

z mieszkańcami, którzy złożyli wnioski i znaleźli się na liście podstawowej. 

Dzięki partnerskiej współpracy Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska 

oraz Gminy Niwiska w 2018 roku w ramach kolejnego projektu w punktach przedszkolnych 

w Siedlance, Trześni i Kosowach dzieci będą mogły bezpłatnie korzystać z oferty 



 
 

przedszkolnej. Dodatkowo zapewnione zostaną nowe pomoce dydaktyczne; doposażenie 

placów zabaw; zajęcia muzyczno-artystyczne, gimnastyka korekcyjna i logopedia. Okres 

realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 31.03.2019 r. 

 

Ad pkt 5.  

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy Niwiska  

na 2017 rok zreferowała Skarbnik Gminy Niwiska Elżbieta Lewandowska-Smoleń. Radni nie 

zabierali głosu w dyskusji. Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLII/235/2017 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy Niwiska na 2017 rok. 

 

Ad pkt 6.  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Niwiska 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 i określenia ostatecznego terminu 

dokonania tych wydatków przedstawiła Wójt Gminy Niwiska. Wymieniła wydatki,  

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, tj.: budowa systemu uzdatniania 

wody na ujęciu wody w Przyłęku wraz z opracowaniem dokumentacji, wykonanie strony 

internetowej Gminy Niwiska, opracowanie tekstu do książki o Hupce, opracowanie 

dokumentacji Rozbudowa remizy OSP w  Zapolu, rozbudowa i przebudowa części budynku 

Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, rozbudowa  

i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną  

z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni, rozbudowa i przebudowa 

części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem 

sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hucinie, 

modernizacja szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach, opracowanie dokumentacji  

dot. zmian użytkowania budynku Szkoły Muzycznej w Niwiskach, realizacja programu 

„YOUNGSTER PLUS” w Gimnazjum Publicznym w Niwiskach, budowa kanalizacji 

sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej 

w Niwiskach, pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego  

pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków Niwiska-Okręglica i Hucina 

ul. Grabowa i ul. Graniczna , opracowanie dokumentacji do aplikacji o środki na rewitalizację 

w ramach RPO 2014-2020, budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą w Siedlance. 

Radni nie zabierali głosu w dyskusji.   



 
 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLII/236/2017 w sprawie ustalenia 

wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Niwiska niewygasających z upływem 

roku budżetowego 2017 i określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.  

 

Ad pkt 7.  

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków 

inwestycyjnych na 2018 rok zreferowała Wójt Gminy Niwiska. Poinformowała, że Zarząd 

Województwa Podkarpackiego rozpatrzył z listy rankingowej kolejne 6 projektów OZE,  

w tym projekt Gminy Niwiska jako Lidera wraz z 6 innymi Gminami jako Partnerami.  

Każda z gmin podejmuje przedmiotową uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania do 

kwoty, która dotyczy danej gminy. Po spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim 

wynegocjowane zostało, iż przez budżet Gminy Niwiska będzie przechodzić tylko ta kwota, 

która będzie dotyczyć Gminy Niwiska. Ogłoszony zostanie przetarg, o wartości prawie 16 

mln zł, będzie wskazany operator, który przeprowadzi ten przetarg. Przedmiotowa uchwała 

pozwoli na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim – 29 grudnia 2017 roku.  

Adam Chlebowski zwrócił sie z zapytaniem, jaka kwota będzie na mieszkańca w stosunku  

do wcześniejszej, zadeklarowanej? Wójt odpowiedział, że do złożonego wniosku 

kosztorysowo założona była moc paneli, kotłów, pomp. Po przetargu będą znane kwoty. 

Radny Róg i Wójt Gminy stwierdzili, iż pytanie Adama Chlebowskiego wybiega za daleko, 

dopiero zawieramy umowę. Wójt dodała, że nie będą zawierane umowy teraz  

z mieszkańcami, dopiero po przetargu, aby nie zawierać aneksów. Będziemy przyjmować 

zaliczki – wpłaty od mieszkańca – 2000 zł, występować będzie VAT, będzie spotkanie. 

Adam Chlebowski uważa, że uchwała jest słuszna, mieszkańcy muszą mieć określone sumy. 

Radny Róg uważa, ze mieszkańcy mają świadomość kwot. Wójt dodała, że nie da się kwoty  

z uchwały podzielić na równo, bo mieszkańcy zadeklarowali różne miejsca instalacji: dom,  

budynek gospodarczy, grunt – a są różne stawki VAT-u.  

Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLII/237/2017 w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązań w 2017 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Ad pkt 8.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Niwiska na 2017 rok zreferowała Wójt Gminy Niwiska.  

Radni nie zabierali głosu w dyskusji.   

Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLII/238/2017 w sprawie uchwalenia 

zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niwiska na 2017 rok 

 

Ad pkt 9.  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków dla grupy odbiorców – 

gospodarstwa domowe Gminy Niwiska przedstawiła Wójt gminy Elżbieta Wróbel informując, 

iż zmieniły się przepisy, przedmiotowa uchwała będzie potrzebna Zakładowi Usług 

Komunalnych, aby ten wystąpił do Wód Polskich o opinię dot. taryf za wodę i ścieki. 

Głos zabrał Adam Chlebowski: kwota 50 groszy jest kwotą dużą, jest to kwota z budżetu, 

aczkolwiek, czy ta suma nie będzie ściągana od każdego mieszkańca? Suma 50 groszy jest  

za wysoka w stosunku do odbiorcy – uważa radny Chlebowski. Wójt stwierdziła, że corocznie 

jest taka kwota przeznaczana w budżecie gminy i to stwierdza przedmiotowa uchwała. Radny 

Róg przekazał, że kalkulacja Kierownika ZUK uwzględnia 50 groszy do 1m
3
 ścieków, a Rada 

nie zaakceptowała stawek zaproponowanych przedłożonych przez Jerzego Skibę.  

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLII/239/2017 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 

ścieków dla grupy odbiorców – gospodarstwa domowe Gminy Niwiska. „Za” przyjęciem 

uchwały głosowało 11 radnych, „wstrzymało się od głosu” 4 radnych: A. Chlebowski,  

J. Boroń, S. Bryk, R. Łakomy). 

 

Ad pkt 10.  

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych na podatek rolny, 

podatek leśny oraz podatek od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości znajdujących 

się w zasobach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie 

przedstawiła Zastępca Wójta Gminy. Poinformował zebranych, iż Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa wystąpił do nas z wnioskiem o przyjęcie wzorów, które pochodzą z ich programów 

komputerowych. 

Dyskusji nie było.  

Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLII/240/2017 w sprawie określenia 

wzorów deklaracji podatkowych na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek  



 
 

od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobach 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.  

 

Ad pkt 11. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Niwiska scharakteryzowała Zastępca Wójta Gminy Niwiska. Przedmiotowa  

uchwała ma charakter porządkowy, nie ma w niej żadnego nowego zapisu.  

Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLII/241/2017 w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska. 

 

Ad pkt 12. 

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów przedstawiła Jolanta Marut, która stwierdziła, iż tak,  

jak poprzednio omawiana uchwała, ma ona charakter porządkowy, ma formę tekstu 

jednolitego.  

Adam Chlebowski ma pytanie co do worków na odpady selektywne, które winny być  

u sołtysa, mieszkańcy dostali po jednym worku, a w okresie świątecznym będzie więcej 

śmieci, czy mogą wystawić mieszkańcy śmiecie w innych workach, czy muszą jechać do 

gminy po te worki? Sekretarz wyjaśniła, co to jest zestaw worków do odpadów selektywnych, 

natomiast Sołtys Trześni Maria Safin rozmawiając z firmą poinformowała, że można 

spakować odpady w inne worki, nawet z Dezako, a nowa firma je i tak odbierze.  

Głos zabrał Stanisław Róg – Sołtys wsi Kosowy, który poruszył temat zwrotu koszy  

na odpady mieszane i braku potwierdzenia oddania tego kosza. Jolanta Marut powiedziała,  

iż kosze są własnością Dezako, tu nie ma problemu, to jest w interesie firmy. Robert Róg 

zwrócił uwagę, iż są też w używaniu kosze prywatne. Wójt uważa, że jeżeli Dezako zabrało 

prywatny kosz, to trzeba to zgłosić. Stanisław Rzemień uważa, że jeżeli są oszczędności  

po przetargu, to można rozwiązać problem i zakupić swoje kosze dla każdego gospodarstwa. 

Wójt poinformowała, że w przetargu zapis widnieje, iż wykonawca dostarcza kosze, umowa 

jest na dwa lata. Ponadto, oszczędności są szacowane na około 6000-7000 zł – i za to 

możemy kupić kontenery kp-7, które są na terenie naszej gminy już zniszczone. Corocznie 

gmina dokładała do systemu 30.000 zł. Po przetargu nie musimy podnosić odpłatności  

od ludzi.  



 
 

Radni jednogłośnie głosowali, „za” podjęciem uchwały Nr XLII/242/2017 w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 

Ad pkt 13. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Niwiska jako 

partnera do realizacji projektu p.n.: „Sieć punktów przedszkolnych w Gminie Niwiska” 

przedstawiła Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel. Poinformowała zebranych, iż wniosek  

o dofinansowanie złożyło Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska, 

natomiast partnerem jest Gmina Niwiska i pokrywa wkład niepieniężny w postaci 

udostępnienia pomieszczeń. Adam Chlebowski pyta się, co będzie po zakończeniu realizacji 

projektu – punkty przedszkolne będą prowadzone dalej – odpowiedział Przewodniczący Róg.  

Radni jednogłośnie głosowali, „za” podjęciem uchwały Nr XLII/243/2017 w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Niwiska jako partnera do realizacji 

projektu p.n.: „Sieć punktów przedszkolnych w Gminie Niwiska” 

 

Ad. pkt 14. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  

dla niepublicznych oraz publicznych szkół i placówek wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Niwiska lub osoby fizyczne, oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przedstawiła Wójt 

Gminy Niwiska, mówiąc, że wiele nie zmieniło się w porównaniu z poprzednią uchwałą. 

Uwzględniona została 1 autopoprawka z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – 

Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usług Rady Gminy Niwiska, która 

polega na wyrównaniu dotacji po 75% zarówno dla przedszkoli, jak i punktów 

przedszkolnych.  

Radni jednogłośnie głosowali, „za” podjęciem uchwały Nr XLII/244/2017 w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych 

szkół i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne 

niż Gmina Niwiska lub osoby fizyczne, oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

 

 

 



 
 

Ad. pkt 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

Poniższe uchwały są aktami założycielskimi szkół, wynikają w przepisów przejściowych  

i reformy oświatowej – poinformowała Zastępca Wójta Jolanta Marut. 

 

Radni jednogłośnie głosowali, „za” podjęciem uchwały Nr XLII/245/2017 w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

w Niwiskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Niwiskach 

 

Radni jednogłośnie głosowali, „za” podjęciem uchwały Nr XLII/246/2017 w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

w Hucinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hucinie 

 

Radni jednogłośnie głosowali, „za” podjęciem uchwały Nr XLII/247/2017 w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

w Przyłęku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Przyłęku 

 

Radni jednogłośnie głosowali, „za” podjęciem uchwały Nr XLII/248/2017 w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

w Kosowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kosowach 

 

Radni jednogłośnie głosowali, „za” podjęciem uchwały Nr XLII/249/2017 w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

w Siedlance w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Siedlance 

 

Radni jednogłośnie głosowali, „za” podjęciem uchwały Nr XLII/250/2017 w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

w Trześni w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Trześni 

 

Radni jednogłośnie głosowali, „za” podjęciem uchwały Nr XLII/251/2017 w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

w Hucisku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hucisku 

 

 

 



 
 

Ad. pkt 22. 

Kolejny punkt obrad dotyczył rozpatrzenia sprawy wygaszenia mandatu Radnego 

Rady Gminy Niwiska, wyjaśnień Radnego Rady Gminy Niwiska w sprawie ewentualnego 

naruszenia art. 24f ustawy o samorządzie gminnym i podjęcia uchwały w w/w zakresie. 

Przewodniczący Robert Róg udzielił głosu Radnemu Stanisławowi Brykowi z prośbą  

o odniesienie się do tematu.  

Stanisław Bryk powiedział, że wpłynął w maju anonim – ponieważ były tam tylko parafki,  

do Wojewody Podkarpackiego, że Radny Bryk świadczy usługi na rzecz Gminy Niwiska 

polegające na odśnieżaniu i że było to w latach 2014, 2015, 2016, a także inne działania  

z wykorzystaniem mienia gminnego. Jaka była rzeczywiście prawda? – pyta się Radny Bryk. 

Radny Bryk potwierdza, że w roku 2016 wykonali kilka piaskowań. W 2014 i 2015 roku 

anonim, (ten który pisał) minął się z prawdą, bo ani Radny Bryk, ani jego Rodzina  

nie świadczyła żadnych usług na rzecz gminy. Radny Bryk poinformował zebranych dlaczego 

wykonywane były usługi: uległem perswazji pracownika Urzędu Gminy i czarowi pani Wójt, 

która była w trudnej sytuacji, ponieważ to nie SKR zabiegała o wykonanie tych usług, tylko 

gmina, która znalazła się w trudnej sytuacji. Potwierdził to pracownik Urzędu Gminy  

na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i to znalazło odzwierciedlenie w protokole. Radny Bryk 

dodał, że świadczą o tym terminy zawarcia umów. Normalnie, standardowo takie umowy  

na odśnieżanie zawiera się w gminie z końcem października albo w listopadzie – tak było  

w latach ubiegłych – stwierdza radny Bryk. Natomiast w omawianym przypadku jedna 

umowa zawarta była 5 stycznia 2016 roku i 5 grudnia 2016 roku z terminem obowiązywania 

do końca grudnia. Radny Bryk powiedział: podpisaliśmy to, bo dostałem telefon wieczorem  

4 stycznia 2015 roku od pani Wójt z informacją, że nie ma kto wyjechać, postarajcie się 

wyjechać. W 2016 roku, jeżeli chodzi o jesień 4 grudnia podobnie Pani Wójt zadzwoniła 

wieczorem, że nie ma wykonawcy, spróbujcie wyjechać. Radny Bryk stwierdził, że  jeśli się 

uda, to załatwi pracownika – ponieważ Spółdzielnia w zimie schodzi z ludzi. Radny Bryk 

powiedział, że znalazł pracownika i zatrudnił go na umowę o dzieło. Przychód z wykonanych 

usług to 1400 zł w styczniu 2016 roku, a więcej było jesienią. Umowy grudniowej  

nie przedłużył, choć pracownik Urzędu Gminy nalegał do przedłużenia umowy – wcale się 

temu nie dziwi Radny Bryk, bo w gestii pracownika jest utrzymanie dróg i kogoś trzeba 

znaleźć. Sytuacja była taka: albo piaskować albo nie piaskować. Radny Bryk rozmawiał  

z panią Wójt na ten temat, kto będzie to robił, gdy nie ma drugiej osoby? Pytał się radny Bryk 

– Wójt odpowiedziała, że Jerzy Skiba. Radny Bryk stwierdził, że każdy kto piaskuje i się 

orientuje w temacie śliskości pośniegowej to wie, że trzeba wyjechać rano. Gdyby Jerzy 



 
 

Skiba robił swoje zadanie rano to na resztę dróg (Hucina, Kosowy) musiałby wyjechać  

o dwunastej, dlatego mimo wszystko zdecydowałem się, ryzykując, bo zdawałem sobie 

rzeczywiście sprawę zgodziłem się na wykonanie tych usług i to było wszystko – stwierdza 

radny Bryk. Łatwo sobie wyobrazić dzisiaj taką sytuację, że jest ślisko i jedzie rozpędzony 

samochód, droga nie posypana, wpada w poślizg, rozbija się i wjeżdża w grupę dzieci, która 

idzie ze szkoły – radny Bryk wychodził z założenia, że jest taka sytuacja i trzeba jakoś 

podejść a jako radny czuł się tym bardziej zobligowany do wykonania takiej usługi w sposób 

świadomy - wiedział. Po prostu wyjechaliśmy, zrobiliśmy robotę gdyby to dzisiaj trzeba było 

to też by się wyjechało  – stwierdza radny Bryk. Natomiast to, że Gmina dalej nie ma i ma 

problem ze zwalczaniem, znów musiałem pożyczyć piaskarki, bo nie ma czym piaskować – 

stwierdza radny Bryk.  

Radny Bryk podsumowując przekazał, iż każdy radny zagłosuje zgodnie ze swoim 

sumieniem, a Wojewoda podejdzie do sprawy jak będzie uważał, radny Bryk nie będzie 

wchodzili argumenty radcy prawnego, choć ma do radców uwagi, ale to będzie kwestia,  

która będzie się rozgrywała później.  

Przewodniczący Robert Róg podziękował radnemu Brykowi za przedstawienie 

sytuacji z jego własnego punktu widzenia, kolejno poprosił o przedstawienie opinii Komisji 

Rewizyjnej w tym zakresie. Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Skiba.  

Na wniosek przewodniczącego Rady Gminy Niwiska zebrała się Komisja Rewizyjna celem 

wypracowania opinii w sprawie naruszenia art. 24f ustawy o samorządzie gminnym przez 

Radnego Stanisława Bryka. Komisja zapoznała się z materiałami, jakie wpłynęły  

do członków komisji. Wyjaśnień udzielił Stanisław Bryk w sprawie podpisania umów  

na piaskowanie oraz inspektor Stanisław Staroń pracownik Urzędu Gminy.  

Wszelkie wyjaśnienia złożone przez radnego Stanisława Bryka, którego dotyczyła sprawa, 

wraz z opiniami członków Komisji Rewizyjnej nie potwierdziły naruszenia art.24f ustawy  

o samorządzie gminnym. Wyżej wymieniony Radny nie pracował dla siebie, tylko  

dla Spółdzielni Kółek Rolniczych. Za takim stwierdzeniem głosowało 5 członków komisji.  

W głosowaniu nie brał udział Stanisław Bryk.    

Przewodniczący uważa, że sprawę trzeba przedstawić zgodnie ze stanem faktycznym  

i prawdą w tym zakresie. Jak się okazuje, jest to zgodne z prawdą, była to sytuacja wyższej 

konieczności, związana z zabezpieczeniem pod kątem bezpieczeństwa dróg gminnych  

i tak to przyjąłem i tak to rozumuje i jest to zgodne z prawdą. Przewodniczący Róg cieszy się, 

ze radny Bryk stanął na wysokości zadania i tą pracę przedstawił jasno i wyraźnie wszystkim 

– to jest bardzo ważne. Idąc ścieżką Komisji Rewizyjnej, po spotkaniu z Wojewodą  



 
 

14 grudnia 2017 roku trudno się dopatrzeć wprost przesłanek naruszenia art. 24f, których sam 

Wojewoda również nie wskazuje, tylko pisze, że zaistniały przesłanki – a dokładnie Biuro 

Radców Prawnych Wojewody. Do tej pory nikt nie wie jakie przesłanki i my też nie wiemy 

jakie. Przewodniczący Róg poinformował, że został przygotowany projekt uchwały  

z uzasadnieniem w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego.  

14 Radnych zagłosowało „za” podjęciem uchwały Nr XLII/252/2017 w sprawie odmowy 

wygaszenia mandatu radnego. Radny Stanisław Bryk nie brał udziału  

w przedmiotowym  głosowaniu. 

 

Ad. pkt 23. 

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Niwiska na 2018 rok przedstawił 

Przewodniczący Rady Gminy, poinformował, iż plan skonsultowany został z Wójtem Gminy 

Niwiska Elżbietą Wróbel.  

14 Radnych zagłosowało „za” podjęciem uchwały Nr XLII/253/2017 w sprawie planu 

pracy Rady Gminy Niwiska na 2018r.  

Nieobecny na głosowaniu był radny Robert Łakomy.  

 

Ad. pkt 24. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r. 

przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.  

 

14 Radnych zagłosowało „za” podjęciem uchwały Nr XLII/254/2017 w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r.  

Nieobecny na głosowaniu był radny Robert Łakomy.  

 

Ad. pkt 25. 

Plany Pracy Komisji Stałych przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Niwiska.  

Uwag nie było.  

 

Ad. pkt 26. 

Podsumowanie roku budżetowego 2017 przedstawiła Elżbieta Wróbel – Wójt Gminy 

Niwiska” 

„Rok 2017 był okresem intensywnej pracy na rzecz rozwoju naszej gminy w różnym zakresie. 

Realizowaliśmy kolejne inwestycje infrastrukturalne obejmujące sieć wodociągową, 



 
 

kanalizacyjną, drogi, szkoły i inne obiekty mienia komunalnego, w dużej mierze pozyskując 

środki zewnętrzne. Nie mniej ważne były działania w wymiarze społecznym, zarówno 

bieżące jak również nowe. 

Podsumowując mijający rok chciałam przedstawić najważniejsze zadania zrealizowane  

w ramach budżetu Gminy Niwiska w 2017 roku: 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna – tutaj realizujemy dużą inwestycję w południowo - 

wschodniej części gminy: 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa 

odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach. Wartość robót : 3 384 000, 00 zł brutto. 

Roboty zostały podzielone na 2 etapy. W 1 etapie Wykonawca ma wykonać kanalizację 

sanitarną w miejscowościach Hucisko ,Trześń, Niwiska oraz budowa odcinka sieci 

wodociągowej w Niwiskach. Termin realizacji tego etapu – 30. 08. 2018 r. W 2 etapie 

Wykonawca ma wykonać kanalizację sanitarną w miejscowościach Zapole, Trześń. 

Termin realizacji tego etapu a zarazem całości zadania – 30. 08. 2019 r. Do wybudowania 

jest 11 686  mb grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej Ø 200 mm, 3 490 mb sieci 

kanalizacyjnej i przyłączy Ø 160 mm, 3 010 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej Ø 90  

i 110 mm, 3 przepompownie ścieków. 

Ponadto 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Niwiska-Okrąglica i Hucina, ul. Grabowa  

i ul. Graniczna.Wartość robót :794 022, 42  zł brutto. Termin zakończenia robót: 

30.06.2018 r. Do wybudowania jest 5858, 00 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej  

z przyłączami do budynków. Inwestycja jest w trakcie realizacji. 

3. Zaprojektowanie i wykonanie odcinka sieci wodociągowej PE Ø 160 mm  

w miejscowości Kosowy-Ługnica o długości około 700 mb. Wartość zadania: 97 662, 00 

zł brutto. Termin wykonania : 30. 09. 2017 r. Inwestycja została zakończona. 

a także 

4. Budowa systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Przyłęku. Wartość robót  

po przetargu - 539 999, 52 zł brutto. Termin wykonania : 31. 03. 2018 r. Roboty są w 

trakcie realizacji. 

Drogi gminne - inwestycja drogowe w roku bieżącym obejmowały: 

1. Przebudowę odcinka drogi Nr 104 162 Zapole- Lipny Bór (dz. o  numerze ewidencji 

gruntów 394)  w km 1 + 550 do km 2 + 349 w miejscowości Zapole, gmina Niwiska”. 

Wartość robót : 110 807, 32 zł   brutto. Roboty zostały podzielone na 2 etapy. W 2016 r. 

wykonano I etap tj. wykonanie podbudowy i utwardzenie – wartość tych robót wyniosła 



 
 

48 489, 87 zł brutto. Pozostały zakres robót został wykonany w II kwartale 2017 r. 

Wartość robót II etapu - 62 317,45 zł brutto. Ogólna wartość inwestycji - 110 807, 32 zł   

brutto. 

2. Przebudowę odcinka drogi o numerach ewidencji gruntów 361, 649 w miejscowości 

Hucina - Grobla na długości 720 mb. Roboty polegały na utwardzeniu drogi kruszywem 

łamanym i położeniu dywanika asfaltowego na długości 720 mb i szerokości 3,50m. 

Wartość robót 99 497,16 zł   brutto. Termin wykonania: 30.05.2017 r. Roboty wykonano 

w terminie. 

3. Przebudowę odcinka drogi Niwiska- Uwrocie na działkach o numerach ewidencji 

gruntów 983, 1374/2 na długości 255 mb. Roboty polegały na utwardzeniu drogi 

kruszywem łamanym i położeniu dywanika asfaltowego na długości 255 mb i szerokości 

3, 50 m. Wartość robót 37 434, 13 zł brutto. Termin wykonania: 30.05.2017r.  

Roboty wykonano w terminie. 

4. Przebudowę odcinka drogi Przyłęk- Kosowy o numerze ewidencji gruntów 84  

w miejscowości Przyłęk na długości 830 mb. Roboty polegały na utwardzeniu drogi 

kruszywem łamanym i położeniu dywanika asfaltowego na długości 830 mb i szerokości 

3, 50 m. Wartość robót 126 118, 05 zł   brutto. Termin wykonania: 30. 05. 2017 r.  

Roboty wykonano w terminie. 

5. Przebudowę odcinka drogi Kosowy- Kocia Wola (ul. Słoneczna) na działce o numerze 

ewidencji gruntów 1065 na długości 170mb. Roboty polegały na utwardzeniu drogi 

kruszywem łamanym i położeniu dywanika asfaltowego na długości 170 mb i szerokości 

3, 50 m. Wartość robót 25 782, 03 zł   brutto. Termin wykonania: 30.05.2017 r. Roboty 

wykonano w terminie. 

6. Przebudowę odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zapole- Hucisko  

na dz. o numerach ewidencji gruntów 153, 274 na długości 590 mb, gmina Niwiska. 

Wyrównano i utwardzono odcinek drogi kruszywem łamanym wraz z zamiałowaniem.  

Roboty zakończono 30.11.2017 r. Wartość robót : 43 440, 37 zł brutto. 

7. Przebudowę odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przyłęk- Resztówka  

na działce o numerze ewidencji gruntów 717 na długości 220 mb, gmina Niwiska. 

Roboty polegały na obraniu rowu jednostronnego na całej długości, wyrównaniu  

i utwardzeniu kruszywem łamanym oraz zamiałowaniu całej długości i szerokości 3,50 

m. Roboty zakończono w terminie. 

8. Przebudowa drogi gminnej  Przyłęk- Resztówka- II etap,  w km 0 + 400 do km 1  

+ 440.W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego na długości  



 
 

1040 mb i położono dywanik asfaltowy grubości 5 cm i szerokości 3, 50 m. Wartość 

robót – 163 022, 00 zł brutto.  

9. Remont drogi śródpolnej w Niwiskach na długości 270 mb. Roboty polegały na obraniu 

rowu przy drodze od strony zachodniej z przywróceniem jej geodezyjnego przebiegu, 

wyrównaniu i utwardzeniu nawiezionego  gruzu wraz z podsypaniem piaskiem. Roboty 

wykonano w terminie.  Wartość robót:  7 141,34  zł   brutto. 

10. Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 276/2, w miejscowości 

Hucina na długości 550 mb. Roboty polegały na wyrównaniu nawierzchni i utwardzenie 

jej kruszywem łamanym na całej długości i szerokości 3, 50 m.  Ponadto obrano 

jednostronny rów odwadniający na długości 200 m i wybudowano 4 przepusty zjazdowe 

z drogi. Wartość robót - 51 767, 62 zł   brutto, z czego 37,0 tys. dofinansowano  

z WFOGR. 

11. Remont odcinka drogi gminnej Niwiska- Blizna na długości 360 mb. W kolejnym etapie 

utwardzono kruszywem łamanym i zamiałowano odcinek drogi o długości 360 mb. 

 

Szkoły 

1. Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę 

gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, za kwotę 1 498 594, 78 zł brutto.  

Termin realizacji: 28.02.2018 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji. 

2. Wykonanie ław fundamentowych pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Hucinie. 

Wartość robót: 22 994,90 zł brutto + przebudowa przyłącza wodociągowego  

i kanalizacyjnego, wypełnienie fundamentów piaskiem. Wartość robót 10 000,00 zł 

brutto.  

3. Modernizacja Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach. Roboty będą polegały  

na wykonaniu remontu w części mieszkalnej budynku dawnej oficyny dworskiej wraz ze  

zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na cele dydaktyczno - gospodarcze Szkoły 

Muzycznej. Zgodnie kosztorysem ofertowym zawarto umowę z firmą: Firmą 

Remontowo-Budowlaną, Krzysztof Strzępka, 36-107 Przyłęk 227 na kwotę: 105 024, 01 

zł  brutto.  Roboty będą wykonywane w 2018 r. Termin wykonania : 30.06.2018 r. 

 

Remizy, świetlice, szatnie, miejsca rekreacyjne 

1. Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Hucisku. Wykonano z nowych segmentów 

ogrodzeniowych 160 mb ogrodzenia. 



 
 

2. Remont ogrodzenia przy remizie OSP w Przyłęku. Wykonano nowy płot od strony drogi 

powiatowej z paneli ogrodzeniowych 

3. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kosowach. Wartość robót: 24 460, 00 zł   

brutto. Wyremontowano pomieszczenie piwnicy, które będzie spełniać funkcję chłodni. 

4. Remont ogrodzenia przy Siedleniaku w Siedlance. Zamontowano nowe panele i słupki 

ogrodzeniowe na długości 50 mb.  

5. Budowa miejsca do spotkań integracyjnych( altana drewniana, stoły i ławy)  

w miejscowości Siedlanka. Wartość robót: 15 313, 00 zł brutto. 

6. Budowa szatni sportowej w Siedlance. Aktualnie roboty są w trakcie realizacji.  

Termin wykonania – 31. 10. 2018 r. Wartość robót po przetargu - 405 000, 00 zł brutto. 

+ wykonanie doświetlenia terenu pod potrzeby monitoringu na kwotę 10 000, 15 zł   

brutto. Roboty będą wykonywane w 2018 r. Termin wykonania: 30.06.2018 r. 

+ wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku szatni na kwotę 10 999, 89 zł  

brutto. Roboty będą wykonywane w 2018 r. Termin wykonania: 30.06.2018 r. 

7. Wykonanie oświetlenia przy stadionie sportowym w Trześni 7 650,00 zł 

8. Wykonanie remontu pomieszczenia biurowego w tut. dworku na łazienkę dla osób 

niepełnosprawnych - Placówka Wsparcia Dziennego. Wartość robót : 20 902,00 zł   

brutto.    

 

Podsumowanie 2017 r. w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych 

Poniżej hasłowo zestawiono Projekty – Inwestycje wdrożone do realizacji w 2017 r. –

dofinansowane ze środków zewnętrznych na lata 2017 -2019:   

 „Budowa budynku szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb klubu 

sportowego w Siedlance” – wartość dofinansowania z MSiT: 156 000,00 zł; 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa 

odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach: PROW - 1 999 887,00 zł; 

 „Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę 

gimnastyczną z zapleczem sanitarnym”: RPO – 996 167,27 zł; MSiT: 265 800,00 zł 

 „Edukacja szansą na rozwój” –  

Projekt realizowany w 3 szkołach: SP Niwiska, SP Kosowy, SP Przyłęk – zakres: 

Realizacja zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych wraz  

z przygotowaniem nauczycieli i stworzeniem do tego odpowiednich warunków:  

dofinansowanie unijne 516 182,52 zł;  

  „Pływanie 2017” dla 120 uczniów z terenu Gminy Niwiska  



 
 

- Program Ministerstwa Sportu i Turystyki, Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów  

- dofinansowanie MSiT - 12 513,70 zł (50%) 

 Lokalny Animator Sportu – 2017 

Wartość przekazanych środków z MSiT: 8 000,00 zł 

 Szkolny Klub Sportowy w Gminie Niwiska 

Szkoły w gminie Niwiska, które brały udział w Programie dofinansowanym z MSiT: 

SP Hucina 

SP Kosowy 

SP Niwiska 

Gimnazjum w Niwiskach 

SP Siedlanka 

SP Trześń 

 Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Hucinie – I etap w ramach 

Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 - Wartość pomocy 

finansowej: 10 000,00 zł 

 Dofinansowanie dla Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Niwiskach 

Środki MRPiPS: 68 400,00 zł; 

  „Budujemy i wzmacniamy rodzinę – kompleksowy program wsparcia rodzin z terenu 

Gminy Niwiska” 

Realizacja usług w Placówce Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej (opieka 

wychowawców, zajęcia/kółka: kulinarne, rękodzieła, artystyczne, techniczne dla dzieci) 

Dofinansowanie projektu z UE: 716 029,32 zł; 

 „Edukacja przedszkolna w gminie Niwiska” – funkcjonowanie ze środków unijnych 

Punktów przedszkolnych w Niwiskach i Przyłęku;  

Wartość dofinansowania z UE: 607 581,00 zł 

 „Sieć Punktów przedszkolnych w Gminie Niwiska”: funkcjonowanie ze środków 

unijnych w 2018 r. Punktów Przedszkolnych  w Siedlance, Trześni i Kosowach.  

Wartość dofinansowania z UE: 873 237,50 zł.   

 Dzięki współpracy Gminy Niwiska z Klubami Sportowymi w ramach Programu „KLUB” 

2017 dofinansowanie otrzymały LKS „Hucina”, UKS „Niwa”, LKS „Zacisze Trześń” 

LKS „Błękitni” Siedlanka oraz LKS „Orzeł” Kosowy  

Tym samym 5 Klubów sportowych zrealizowało program szkoleniowy i zakupy 

sportowe na łączną kwotę 50 000,00 zł 

 



 
 

  Odnawialne źródła energii w Gminie Niwiska  

Tytuł Projektu: Rozwój OZE w Gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan 

Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski 

Lider Projektu: Gmina Niwiska 

Dofinansowanie: 1 768 851,37 zł. 

 

Podsumowując łączna wartość dofinansowania Projektów/Inwestycji  na lata 2017 – 

2019 wdrożonych do realizacji w 2017 r. to imponująca kwota: 8 048 650 zł.  

Powyższy sukces w pozyskaniu środków zewnętrznych nie byłby możliwy gdyby nie 

współpraca samorządu Gminy i organizacji pozarządowych, jak i współpracy między 

Gminami.  

Intensywnie pracowała również Rada Gminy i jej Komisje, 

W sumie odbyło się 11 sesji na których Rada podjęła 82 uchwały, odbyło się również  56 

posiedzeń Komisji, w tym: 

1.Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony 

Środowiska i  Gospodarki Komunalnej – 9 posiedzeń 

2.Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu – 11 posiedzeń 

3.Komisja Rewizyjna – 14 posiedzeń 

4.Komisja  Prawa, Porządku Publicznego Oraz Reagowania Kryzysowego – 11 posiedzeń 

5.Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług 

– 11 posiedzeń 

 

W miesiącu maju i czerwcu odbyła się w naszym Urzędzie kontrola kompleksowa 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Przedmiotem kontroli były: ustalenia 

ogólnoorganizacyjne, księgowość i sprawozdawczość, budżet, gospodarka mieniem, 

rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi. 

W wymiarze społecznym zmierzyliśmy się z reformą oświaty i powrotem do ośmioklasowych 

szkół podstawowych. W wyniku tego przekształcenia ubyło nam w szkołach w skali całej 

gminy 16 dzieci, za to przybyło 6,24 etatu – co odpowiada skali zatrudnienia w małej szkole. 

Do ważnych działań społecznych zaliczam uruchomienie w tym roku w ramach projektu 

Placówki Wsparcia Dziennego, która objęła swoim działaniem 26 dzieci i 31 dorosłych 

(poradnictwo, usługi w formie opiekuńczej i specjalistycznej wspierające rodziny).  

Rozwinęły się świetlice, szkoła muzyczna, zwiększyła się liczba podopiecznych 

DDSW.W ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego 



 
 

gościliśmy delegację z norweskiego BODO, której przybliżone zostałynasze doświadczenia i 

działania na rzecz dzieci i ich rodzin. 

Ze spraw około kadrowych: 

W roku 2017 przeszło na emeryturę trzech pracowników Urzędu – dwie osoby przepracowały 

w naszym Urzędzie ponad 40 lat. Po 23 latach pracy zmienił się też Skarbnik Gminy -  

Jolantę Łagowską na tym stanowisku zastąpiła Elżbieta Lewandowska – Smoleń.  

 

A jak wypada w tym roku gmina Niwiska na tle innych?  Jak oceniane są nasze działania?  

 

W tym zakresie sukcesem Gminy Niwiska jest wysokie 8 miejsce w rankingu Rzeczpospolitej 

pośród prawie 1600 gmin wiejskich w Polsce. W rankingu wyróżniane są te samorządy,  

które najlepiej dbają o kondycję finansową, podnoszą jakość świadczonych przez siebie usług 

publicznych, w jak największym stopniu współpracują z mieszkańcami i organizacjami 

pozarządowymi oraz wspierają przedsiębiorczość. 

 

Ważnym wyróżnieniem był dla mnie również udział w finale europejskiego konkursu 

Innowacje w Polityce – za utworzenie szkoły muzycznej na wsi. W konkursie oceniane były 

innowacyjne działania, które służą dobru społecznemu, nie tylko podnoszą jakość życia, ale 

również łączą i inspirują. W tym miejscu dziękuję Radzie Gminy za zaufanie – bo dzięki 

niemu cztery lata temu uchwała o utworzeniu tej szkoły została podjęta jednogłośnie. Później 

był nabór kadry, uczniów, zakup instrumentów, przebudowa oficyny dworskiej.  

Jak powiedziała kiedyś pani sekretarz „jako samorząd stworzyliśmy fundamenty tej szkoły  

a budują ją dzieci, ich rodzice i wspaniała kadra z dyrektor Dorotą Wilk na czele” -  

Tak naprawdę jest, i jest to nasz wspólny sukces. 

 

W samorządzie tak naprawdę nie ma sukcesów solowych. Każda zrealizowana 

inwestycja, każde zadanie to efekt pracy wielu osób – zaczynając od Rady Gminy,  

która decyduje o środkach, po pracowników urzędu, którzy odpowiadają za poszczególne 

etapy. Realizacja wielu zadań nie była by możliwa bez bardzo dobrej współpracy, 

zaangażowania i pozyskiwania środków zewnętrznych. A tak ciągle udaje się nam pomnażać 

środki budżetowe. To cieszy i jednocześnie motywuje. 

Praca jest trwałą wartością człowieka, a w samorządzie ta praca jest również bardzo 

odpowiedzialną służbą ludziom - naszym mieszkańcom. Ważne by tworzyć dla nich jak 

najlepsze warunki do życia, zamieszkania i rozwoju, nie zmarnować żadnej szansy.  



 
 

Dziękuję wszystkim za zrozumienie, odpowiedzialność i dobrą współpracę na rzecz naszej 

gminy w kolejnym roku budżetowym.  

Życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym”. 

 

Przewodniczący Róg podziękował za działania na rzecz gminy.  

Wójt Gminy Niwiska dodała, że 22 grudnia 2017 roku ukazała się lista rankingowa  

u Wojewody, w której załapał się wniosek dot. Gminy Niwiska na 2 chodniki i dwa odcinki 

dróg.  

 

Ad. pkt 27. 

Interpelacje i zapytania radnych. Nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad. pkt 28. 

Wolne wnioski i informacje. 

Głos zabrał Adam Chlebowski, który podziękował za współpracę Wójtowi, Sekretarzowi, 

Przewodniczącemu, Radnym na rzecz sołectwa Hucina. Zauważył, iż ten rok zcementował 

pracę radnych, odbyły się 2 niewdzięczne głosowania dot. radnego Chlebowskiego i radnego 

Bryka. Słowa uznania padły w kierunku młodych pracowników urzędu. Wspomniał również  

o pozyskanych pieniądzach dla klubów sportowych w ramach programu Klub z MSiT. 

 

Ad. pkt 29. 

Zapytania, wnioski mieszkańców. 

Jan Boroń zainterweniował w imieniu mieszkańców w sprawie oświetlenia - rano 

światło uliczne za wcześnie jest wyłączane, można przesunąć ten czas. Wójt poinformowała, 

że godziny włączania oświetlenia wskazuje Przewodniczący Komisji Prawa. Radny Rzemień 

przekazał zebranym, że kursują autobusy na strefę mielecką i wożą mieszkańców również 

Gminy Niwiska – proponuje zmianę czasu oświetlenia na 23
00

 – 24
00

 w nocy,  

trzeba to przepracować.  

Przewodniczący Róg proponuje zebranie informacji w których godzinach najwięcej 

osób i w których miejscach jest najwięcej skupisk ludzi – aby zdiagnozować problem, jego 

skalę.  

Porządek obrad został wyczerpany. Na tym zakończono sesję. 

 

Protokołowała: Małgorzata Zielińska-Micek 


