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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 18 czerwca 2018 r. 

 

W sesji uczestniczyło 13 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 (23.05.2018r.) 

3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza  

z wykonania uchwał Rady 

5. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy Niwiska  

za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Niwiska oraz sprawozdania 

finansowego Gminy za 2017 rok.  

6. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Niwiska 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.  

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

budżetu Gminy Niwiska za 2017 rok.  

8. Zapoznanie się z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska w sprawie 

wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niwiska za 2017 rok.  

9. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Rzeszowie w sprawie opinii  o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Niwiska o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2017 rok.  

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

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

Niwiska na 2018 rok. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zapytania, wnioski mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://niwiska.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_06/BIPF552117A82563BZ/VI_10.pdf
http://niwiska.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_06/BIPF552117A82563BZ/VI_10.pdf
http://niwiska.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_06/BIPF552117A942FEEZ/VI_11.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 13 radnych, 

Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Wójt Gminy Niwiska 

Elżbieta Wróbel wnosi o wprowadzenie w punkcie 13 porządku obrad: podjęcie uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Niwiska  jako partnera do realizacji 

projektu p.n.: „Chatka PUCHATKA”. 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 poruszył temat pozyskania dofinansowania z Nadleśnictwa Kolbuszowa  

z przeznaczeniem na modernizację drogi Niwiska – Folusz. 

 

Ad. 4.  

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał 

Rady przedstawiła Wójt Elżbieta Wróbel.  

Zostało wydanych 7 zarządzeń wójta, w tym:  

- w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018r., 

- w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

- w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy 

Niwiska (droga w końcu Niwisk – na wprost dawnej piaskowni), 

- w sprawie skreślenia zabytków i wyłączenia ich kart adresowych z Gminnej Ewidencji 

Zabytków, 

- w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego, 

- 2 zarządzenia w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji 

administracyjnych z zakresu jednorazowego świadczenia „ Dobry Start”  300 zł. dla ucznia. 

Gmina Niwiska nabyła z mocy prawa na własność decyzją wojewody podkarpackiego działki 

nr 402/1 o pow. 0,44 ha, 402/2 o pow. 0,12 ha i 401/3 o pow. 0,09 ha położone w Hucinie. 

1. Gmina Niwiska otrzymała dofinansowanie w kocie 30 tys. zł z Nadleśnictwa 

Kolbuszowa  z przeznaczeniem na modernizację drogi Niwiska – Folusz. 
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2. Również 8 czerwca odbyło się zebranie wiejskie w Hucinie, główna tematyka  

to zmiany w funduszu sołeckim i sprawy gospodarcze wsi. 

3. Gmina Niwiska otrzymała pomoc finansową z Budżetu Województwa 

Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 

2020 na realizację zadania: Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Hucinie 

– III etap, kwota dofinansowania: 10 000,00 zł. 

4. W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości 10 czerwca br. w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Biblioteki w Niwiskach została otwarta wystawa „Jan Hupka 

(1866-1952) : życie i dzieło”. Wystawę przygotowała Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Kolbuszowej we współpracy z ks. Antonim Więchem - w ramach 

Programu „Niepodległa”. Otwarcie wystawy poprzedziło złożenie kwiatów w kaplicy 

grobowej rodziny Hupków.  

5. Firma Voice Net S.A. realizować będzie na terenie naszej gminy projekt mający  

na celu budowę sieci światłowodowej, która umożliwi dostarczenie do gospodarstw 

domowych oraz instytucji usług szerokopasmowych: internet, telewizja, telefon. 

Aktualnie przedstawiciele z legitymacją Voice Net S.A., zbierają zgody na instalację 

sieci w poszczególnych miejscowościach. Oczywiście samo wyrażenie zgody nie 

oznacza zawarcia Umowy o świadczenie usług. Zgoda właściciela posesji jest 

konieczna do wybudowania sieci i przyłączy, przez które mogą być w przyszłości 

świadczone usługi. Mieszkańcy są proszeni również o wypełnienie ankiet, które 

pozwolą na dostosowanie ofert do ich wymagań i potrzeb.  

Robert Róg poruszył sprawę firmy Geopol, zwrócił uwagę, aby zrobić zebrania wiejskie  

w tym temacie, wiele gruntów jest zakrzaczonych, informacje trzeba przekazać mieszkańcom. 

Sołtys Wilk z własnego doświadczenia wyjaśnił procedurę działania firmy Geopol, dodał,  

że na spotkania w Leszczach przychodziło mało osób. Adam Świder stwierdził, iż miał 

problemy z granicami, geodeta wymierzył granice, a firma wskazuje inne granice. Stanisław 

Rzemień zwrócił się z zapytaniem o Internet szerokopasmowy w Kosowach – Wójt 

poinformowała, że działania w tym zakresie obejmują całą gminę.  

 

Ad pkt 5.  

Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy Niwiska  

za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Niwiska oraz sprawozdania 

finansowego Gminy za 2017 rok – ten punkt obrad przedstawiła Wójt Gminy Niwiska. 
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Przekazała zebranym, iż zakres inwestycji został przedstawiony na zakończenie roku 2017, 

zmiany budżetowe realizowane były na comiesięcznych sesjach, samo sprawozdanie 

przedłożone zostało radnym 30 marca 2018 roku, było tematem wielu posiedzeń komisji. 

Wójt zwróciła się do zebranych, z prośbą o pytania w omawianym punkcie obrad. Nikt nie 

miał uwag.  

 

Ad pkt 6 – 11  

Radni zapoznali się z Uchwałą Nr XV/111/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Niwiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.  

Nikt nie miał uwag.  

Następnie radny Piotr Skiba – (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) odczytał opinię Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy w Niwiskach o wykonaniu budżetu Gminy Niwiska za 2017 roku 

oraz Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska z dnia 06.06.2018 roku w sprawie 

wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niwiska za 2017 rok. 

Radni zapoznali się z uchwałą Nr XV/170/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii  

o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska o udzielenie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.  

Przewodniczący Rady Robert Róg odczytał treść uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu 

gminy Niwiska za 2017r.  

Radni nie wnosząc uwag jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XLVIII/293/2018 w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  

z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2018 rok. 

Następnie Przewodniczący Robert Róg odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Niwiska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok – Radni jednogłośnie 

podjęli uchwałę Nr XLVIII/294/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Niwiska za 2017 rok.  

Przewodniczący Rady pogratulował Elżbiecie Wróbel i wszystkim osobom, które przyczyniły 

się do realizacji budżetu w 2017r.  

Wójt Gminy Elżbieta Wróbel podziękowała za udzielenie absolutorium. 
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Ad pkt 12 

Wójt Elżbieta Wróbel poinformowała, iż w uchwale budżetowej zwiększa się dochody 

budżetowe na 2018 rok o kwotę 592.417,00 zł., zmniejsza się wydatki budżetowe na 2018 rok 

o kwotę 76.369,50 zł., zwiększa się wydatki budżetowe na 2018 rok o kwotę 668.786,50zł.  

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLVIII/295/2018 w sprawie 

wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2018 rok.  

 

Ad pkt 13 

Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie przez Gminę Niwiska jako partnera do realizacji projektu p.n.: 

„Chatka PUCHATKA”. Wójt poinformowała zebranych, że Gmina Niwiska jako Partner 

zobowiąże się do pokrycia wkładu własnego niepieniężnego poprzez udostępnienie 

pomieszczeń pod funkcjonowanie żłobka w Siedlance w okresie realizacji jak i trwałości 

projektu. Radny Róg stwierdził, że dobrze jest, że jeden podmiot prowadzi wszystkie 

placówki dla najmłodszych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę  

nr XLVIII/296/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Niwiska 

jako partnera do realizacji projektu p.n.: „Chatka PUCHATKA”. 

 

Ad. pkt 14 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Piotr Skiba zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Niwiska o rozeznanie sprawy w temacie 

budynku w Trześni, którego jest planowana rozbiórka. Zwrócił się także z prośbą o wycięcie 

zakrzaczeń 50 m za tym domem, wzdłuż rowu. 

Wójt poinformowała w odpowiedzi, że rozezna sprawę z nadzorem budowlanym  

i właścicielem. 

 

Ad. pkt 15 

Wolne wnioski i informacje.  

Wójt Gminy Niwiska poinformowała o zmianach w prawie łowieckim, wyłączono  

z szacowania sołtysów. Przekazała również, iż najbliższym czasie składa wniosek  

do PROW-u na „Kształtowanie przestrzeni publicznej” wokół Urzędu Gminy, a także  

na „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Nadmieniła również o wizycie 

studyjnej Gminy partnerskiej Raciechowice.  
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Ad. pkt 16 

Zapytania, wnioski mieszkańców. 

Głos zabrał Zbigniew Ofiara – Radny Powiatu Kolbuszowskiego. Poruszył temat poboczy  

na drodze Trześń – Siedlanka, pobocza są zniszczone, trzeba je naprawić, zaproponował 

nadlanie asfaltem po obu stronach. Wójt poinformowała, że nie da się nadlać asfaltu, 

pracownicy będą utwardzać pobocza w najbliższym czasie.  

Radny Bryk stwierdził, iż trzeba pomyśleć o dostępie do działek (7ha) w Hucinie,  

żeby stworzyć dojazd do nich. 

 

Porządek obrad został wyczerpany.  

Na tym zakończono sesję. 

 

 

 

Protokołowała:  

     Małgorzata Zielińska-Micek 


