
 
 

Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 27 lutego 2018 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 (30.01.2018r.) 

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 ARiMR oraz WODR o działaniach w zakresie rolnictwa. 

6. Ocena sytuacji w rolnictwie. 

7. Informacja nt. funkcjonowania jednostki organizacyjnej Dzienny Dom "SENIOR-

WIGOR" w Gminie Niwiska. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy 

Niwiska na 2018 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, niepublicznych 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie 

Gminy Niwiska przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. 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 10, 11 i 12 porządku obrad: podjęcie  

2 uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy w 2018 roku dla Powiatu 

Kolbuszowskiego oraz podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów. 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 w okresie międzysesyjnym działań nie 

było.  

 

Ad. 4.  

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania 

uchwał Rady przedstawiła Wójt Elżbieta Wróbel. Wydanych zostało 7 zarządzeń wójta: 

- 2 w sprawie nagród dla sołectw za udział w konkurencjach turnieju sołeckiego, 

- 2 w sprawie preliminarza wydatków w ramach środków przeciwdziałania alkoholizmowi  

i narkomani, 

- 1 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- 1 w sprawie dotacji na zadania sportu w roku 2018, 

- 1 w sprawie powołania społecznych zastępców dyrektorów placówek oświatowych, 

W dniu 2 lutego odbyło się spotkanie z reprezentantami klubów sportowych, UKS-ów  

w temacie dotacji na zadania upowszechniania sportu w 2018 r. 

Dotacje zostały przyznane w wysokości: 

UKS Niwa – 18 tys. zł, 

UKS Gryf – 2,5 tys. zł, 

LKS Orzeł Kosowy – 16,5 tys zł, 

LKS Zacisze Trześń – 22,5 tys. zł, 

LKS Błękitni Siedlanka – 28,5 tys. zł, 



 
 

LKS Marmury Przyłęk – 16,5 tys. zł, 

LKS Hucina – 28,5 tys. zł, 

UKS Feniks – 2,5 tys zł. 

Został złożony wniosek do Ministra Sprawiedliwości na sprzęt ratowniczy dla strażaków.  

W wniosku jest zakup sprzętu pomagającego strażakom w prowadzeniu akcji ratujących 

życie, ofiarom wypadków drogowych. 

OSP Niwiska – Torba PSP R1, deska, szyny Cramera, 2 kamizelki KED, 2 deski 

pediatryczne, 2 nosze płachtowe, defibrylator, 2 aparaty powietrzne, 2 sygnalizatory 

bezruchu, 4 butle stalowe do aparatów powietrznych, 

OSP Siedlanka – 2 kamizelki KED, 2 deski pediatryczne, 2 nosze płachtowe, defibrylator,  

2 aparaty powietrzne, 2 sygnalizatory bezruchu, 6 butli stalowych do aparatów powietrznych, 

OSP Hucisko – agregat plus maszt oświetleniowy 3*50W LED. 

Wartość wnioskowanego sprzęt – 53 400 zł, 

W dniu 21 lutego Sąd Rejonowy w Kolbuszowej wydał postanowienia spadkowe dotyczące 

postępowań z wniosku Gminy Niwiska po Marcinie Safin (Hucisko), Michale i Tadeuszu 

Blicharz (Hucina), 

W dniu 16 lutego wzięłam udział w naradzie w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego  

w Tarnobrzegu. Głównym tematem narady była zmiana przepisów kodeksu wyborczego,  

w tym potrzeba podjęcia przez rady gmin w najbliższym czasie nowych uchwał o podziale  

na okręgi wyborcze i obwody głosowania. Termin podjęcia tych uchwał upływa 3 kwietnia 

br. – stąd też projekty uchwał w marcu zostaną skierowane pod obrady rady gminy Niwiska. 

Adam Chlebowski zwrócił się z prośbą o podanie osób, które pełnią funkcję społecznych 

zastępców dyrektorów. Wójt przekazała, że poda informację po przerwie. 

 

Ad pkt 5.  

Informację Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w zakresie rolnictwa 

przedstawił Marek Łeptuch – Kierownik Biura Powiatowego ARMiR w Kolbuszowej  

(w załączeniu). Radny Adam Chlebowski zwrócił się z zapytaniem o wypłatę drugiej części 

zaliczki. Kierownik Łeptuch odpowiedział, że płatności są wypłacone na bieżąco, wystawiane 

są decyzje lub pismo informujące – 30 czerwca to data wypłaty zaliczki. Adam Chlebowski 

poruszył temat wykazu (w gazecie Korso Kolbuszowskie) osób z imienia i nazwiska  

korzystających z dopłat. Marek Łeptuch poinformował, że dane są ogólnodostępne. 

Kierownik Łeptuch poinformował również o e-wnioskach, płynących z tego korzyściach, 

czyli szybszej wypłacie pieniędzy. Sołtys Warunek poruszył temat chowu zwierząt,  



 
 

które później są sprzedawane. Osoby, które skupują zwierzęta, muszą je wyrejestrować  

z agencji. Sołtys zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje możliwość dla rolnika sprawdzenia 

wagi. Kierownik Łeptuch poinformował, że może rolnik z taka sprawą się zgłosić do ARiMR. 

Informację z zakresu rolnictwa (w załączeniu) przedstawił także Aleksander Szafran – 

Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kolbuszowej. Poruszył temat  

e-płatności – nowej formy – problem jest tylko jeden – za szybkie tempo. Stwierdził,  

że trzeba włączyć się maksymalnie w pomoc rolnikom, ponieważ sami sobie  

nie poradzą. Dodał, że Gmina Niwiska nie jest przodująca na tle powiatu w zakresie 

rolnictwa. Adam Chlebowski zabrał głos, twierdząc, że Gmina Niwiska jest rekreacyjno – 

biznesową gminą z dodatkiem rolnictwa i nie uważa, że jesteśmy ostatni w powiecie. 

Kierownik Szafran dodał, że Gmina Niwiska nie przoduje w klasycznych produkcjach.  

Adam Świder uważa, że szkolenie dot. e-wniosków winno być w 2017 roku, 

zastanawiał się, co będzie, kiedy system padnie, jakie są zabezpieczenia. Kierownik ARMiR 

poinformował, że wnioski elektronicznie można składać od 2 lat, jeżeli coś sie stanie, będą 

przyjmowane wnioski papierowo. Dodał, że pracownicy agencji nie mogą wypełniać 

wniosków, ale mogą pomóc i doradzić.  

Radny Stanisław Bryk przekazał zebranym, że komisja rolnictwa wnioskuje do Wójta 

o stworzenie stanowiska w gminie na 2 miesiące (od 15 marca do 15 maja) – pomoc  

w składaniu wniosków do ARMiR 

 

Ad pkt 6.  

Głos zabrał Radny Stanisław Bryk – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Żywieniowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 

Poinformował, że rolnictwo w Gminie Niwiska przeżywa kryzys, grunty  

są niewykorzystywane, rolnicy starzeją się – brak następców, jest rozdrobnienie gospodarstw, 

koszty prowadzenia działalności rolniczej są duże, a przychody ze sprzedaży  

są mikroskopijne, brak melioracji, ciągłe zmiany w prawie łowieckim, zagrożenia gmo,  

brak zaangażowania administracji gminy, małe nakłady na drogi śródpolne, winno być 

wsparcie dot. wapnowania (służy plonom i zdrowiu konsumentów). Radny dodał, że nie widzi 

zrozumienia w samorządzie, trzeba się przykładać do spraw rolnych. Radny poruszył temat 

ubezpieczenia rolników i zmiany ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu. Uważa, że samorząd 

powinien poświęcić większą ilość środków na rolnictwo (wapnowanie, drogi śródpolne). 

 

Salę narad opuściła radna Ewa Jachyra.  



 
 

 Ad pkt 7.  

Informację (w załączeniu) nt. funkcjonowania jednostki organizacyjnej Dzienny Dom 

"SENIOR-WIGOR" w Gminie Niwiska przedstawiła Agnieszka Parys – p.o. Kierownika 

przedmiotowej jednostki.  

Adam Chlebowski zwrócił się z zapytaniem o podział uczestników ze względu na płeć. 

Agnieszka Parys poinformowała, że kobiet jest aktualnie 17, zaś mężczyzn 3. Miejsc ogólnie 

jest 25. Średnia liczba osób przebywających w Senior-WIGOR w roku 2017 to 19 seniorów. 

Adam Chlebowski uważa, że Senior WIGOR jest aktywny, potrzebny jest też kurs 

komputerowy. Agnieszka Parys w odpowiedzi przekazał zebranym, że aktualnie jest 

realizowany kurs komputerowy, w którym uczestniczy 10 seniorów. Kurs obejmuje 75 godzin 

zajęć.  

 

Ad pkt 8. 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy 

Niwiska na 2018 rok zreferowała Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel. Radni nie zabierali 

głosu w dyskusji. Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLIV/262/2018  

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej gminy Niwiska na 2018 rok. 

 

Ad pkt 9.  

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Niwiska przez osoby 

prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przedstawiła Jolanta 

Marut – Zastępca Wójta Gminy Niwiska. Poinformowała, że uchwała była podejmowana  

w grudniu 2017 roku, ale jest wskazanie, aby rozdzielić dotacje i rozliczanie udzielanej 

dotacji. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLIV/263/2018 w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych na terenie Gminy Niwiska przez osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

 

 



 
 

Ad pkt 10.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy w 2018 

roku dla Powiatu Kolbuszowskiego przedstawiła Skarbnik Gminy Elżbieta Lewandowska – 

Smoleń. Pomoc dotyczyła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Kolbuszowskiego w kwocie 830.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach 

„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”  

o następującym łącznym zakresie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy-

Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp w  miejscowościach Kosowy, Niwiska”, obejmujące 

zadania: budowa chodnika w miejscowości Kosowy na długości 1268 mb, budowa chodnika 

w miejscowości Niwiska na długości 641 mb, wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze 

powiatowej Nr 1225R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp. w miejscowości 

Kosowy na długości 1478mb. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLIV/264/2018 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy w 2018 roku dla Powiatu 

Kolbuszowskiego.  

 

Ad pkt 11.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy w 2018 

roku dla Powiatu Kolbuszowskiego przedstawiła Skarbnik Gminy Elżbieta Lewandowska – 

Smoleń. Pomoc dotyczyła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Kolbuszowskiego w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa 

chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 162 R Mielec –Rzochów – Przyłęk - 

Ostrowy Tuszowskie - Potrąba w miejscowości Przyłęk. Rada Gminy podjęła Uchwałę  

Nr XLIV/265/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy w 2018 

roku dla Powiatu Kolbuszowskiego. 

 

Ad. pkt 12. 

Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 

Miasto Rzeszów przedstawiła Skarbnik Gminy. Dyskusji nie było. Radni jednogłośnie 

przegłosowali Uchwałę Nr XLIV/266/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów. 

 

 



 
 

Ad. pkt 13. 

Interpelacje i zapytania radnych. Nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad. pkt 14. 

Wolne wnioski i informacje. 

Głos zabrała Wójt Gminy Niwiska – podała godności osób pełniących społecznie 

zastępców dyrektora: Szkoła Podstawowa w Siedlance – Joanna Starzec, Szkoła Podstawowa 

w Hucisku – Bogusław Kuna, Szkoła Podstawowa w Niwiskach – Ewa Haracz, Gimnazjum 

Publiczne – Brygida Chodorowska, Szkoła Podstawowa w Przyłęku – Waldemar Guzior, 

Szkoła Podstawowa w Kosowach – Aneta Leś, Szkoła Podstawowa w Trześni – Dariusz 

Blicharz, Szkoła Muzyczna I stopnia – Adrian Szczurek.  

Adam Chlebowski nawiązał dyskusję z radnym Brykiem na temat kultury i działań  

na rzecz Gminy Niwiska.  

Radny Bryk poruszył temat artykułów w Korso, uważa, że jak się cos pisze, to trzeba 

pisać prawdę. Zwrócił się do przedstawicielki Korso (obecna na posiedzeniu), że używa  

w gazecie dwukrotnie  stwierdzeń, że Radny Bryk świadczył usługi na rzecz gminy Niwiska. 

Radny nie świadczył usług, ale to Spółdzielnia świadczyła usługi na rzecz gminy Niwiska. 

Pisanie takie nie świadczy dobrze o tej gazecie.   

Stanisław Magda zwrócił uwagę na problem komunikacji publicznej autobusowej – 

jest problem z dojazdem. Na stronie północnej są przewoźnicy: „Marcel” i problem jest 

rozwiązany. Natomiast strona południowa ma problem. Trzeba się pochylić nad tym 

problemem. Zgłaszają ten problem radnemu ludzie, sam radny miał problem z dojazdem.  

Wójt Elżbieta Wróbel przekazała zebranym, że firma Multimedia podjęła sie budowy 

światłowodu, firma jest na etapie projektowania (podwieszany na słupach energetycznych). 

Podała także informację, że na terenie Przyłęka, Siedlanki Kosów i Huciny będzie 

modernizacja gruntów i budynków przez firmę Geopol z Przeworska.  

Wójt uważa, że problem jest, ale który przewoźnik będzie kursował dla jednej osoby? 

Poruszyła również temat ewidencji przystanków autobusowych, na kolejnej sesji będzie 

przedmiotowa uchwała, nie będzie też ustalania płatności za zatrzymywanie się.  

Nie da się przewidzieć ilości podróżnych – uważa radny Magda. Przewoźnik  

nie będzie zarabiał na naszym terenie. Stanisław Magda stwierdził również, że gmina rozwija 

się, ale do zwykłego szaraka nie wyciąga ręki, wskazał pomysł dotacji dla przewoźnika. 

 



 
 

Robert Łakomy zwrócił uwagę na potrzebę przystanku przy stadionie  

– aby  pracodawca, który przewozi pracowników do zakładu pracy zatrzymywał się tam.  

Wójt poinformowała, że to nie jest przewoźnik transportu zbiorowego i autobus ten może 

zatrzymywać się, gdzie chce – chodzi o firmę Lear.  

Stanisław Bryk uważa, że na stronie południowej sytuacja jest trudna, półśrodki nie rozwiążą 

problemu, trzeba wyasygnować odpowiednią kwotę, np. 3000 zł, znaleźć przewoźnika.  

To jest zadanie własne gminy.  

Głos zabrał Piotr Skiba, kierując prośbę do radnych powiatowych o pełnienie dyżurów 

przez pielęgniarki w ośrodku zdrowia w Niwiskach w weekendy, chociaż przez godzinę. 

Potrzeba wynika szczególnie od osób starszych.  

Adam Chlebowski zwrócił uwagę na dobrze utrzymane drogi z sezonie zimowym, 

problem jest natomiast w temacie poboczy, szczególnie na zakrętach profilowanych tłuczniem 

na Uwrociu, które są rozjeżdżone. Zwrócił uwagę na problem korzystania z rehabilitacji, 

która jest w Niwiskach, pracuje tam tylko jedna osoba, trzeba zapewnić zastępstwo  

lub o drugą osobę do rehabilitacji w Niwiskach.  

Sołtys Warunek poruszył temat kanalizacji w Hucisku, co z nowymi budynkami, które 

nie mogą być podłączone? Wójt wyjaśniła, że do sieci kanalizacyjnej podłączone będą tylko 

budynki z dokumentacji. Można będzie zrobić podłączenie po zakończeniu budowy. 

 Radny Skiba zwrócił uwagę na budynek ośrodka zdrowia – brak jest docieplenia. 

Wszędzie są budynki ośrodków zdrowia remontowane, tylko nie w Niwiskach. Radny Róg 

dołącza się do apelu radnego Skiby.  

Głos zabrał Jozef Prymon informując, że temat docieplenia budynku ośrodka zdrowia  

zostanie poruszony na Zarządzie, miał być zrobiony ośrodek, ale pieniądze przeznaczone były 

na ważniejsze cele. Na następnej sesji przekaże, co powie mu Dyrektor (Strzelczyk)  

w tym temacie. Co do drogi, Radny Prymon uważa, że tłuczeń powinien być przy całej 

drodze od p. Gruszki, nie tylko przy zakrętach, dodał, że ta droga jest wąska, nie spełnia 

wymogów.  

 

Radny Prymon poruszył temat dyżuru pielęgniarki, uważa, że to słuszna sprawa. Dodał,  

że Dyrektor ma problemy z kadrą pielęgniarską i lekarzami. W temacie rehabilitacji 

stwierdził, że kontrakt jest mniejszy o 30%, nie ma się co spodziewać lepszego kontraktu. 

Dodał, że jeśli jest ktoś bardzo chory, jest oddział rehabilitacyjny łóżkowy i można z tego 

skorzystać. Jeśli ma ktoś duży uraz to może skorzystać. Do dyskusji wtrącił się Sołtys 

Huciska Stanisław Warunek, który poinformował, że jego córka miała operację na staw 



 
 

kolanowy w szpitalu w Mielcu i po operacji na przyjęcie na oddział rehabilitacji  

w Kolbuszowej winna czekać 4 miesiące. Stanisław Rzemień uważa, że najlepiej 

zlikwidować powiat i wtedy będą zyski, likwidując ginekologię miało być 1 milion 

oszczędności, a okazuje się, że go nie ma. Pielęgniarki przeniosły się do Mielca, a teraz są 

narzekania, że nie ma pielęgniarek, czego ich nie przesunięto? Miał przypadek, ze najszybszy 

termin rehabilitacji w Kolbuszowej to październik – listopad 2018. Dlaczego kłamiecie ludzi? 

– skierował pytanie radny Rzemień do radnych powiatowych. 

 

Ad. pkt 15. 

Zapytania, wnioski mieszkańców. Nikt nie zabrał głosu. 

 

Porządek obrad został wyczerpany.  

Na tym zakończono sesję. 

 

Protokołowała:  

     Małgorzata Zielińska-Micek 


