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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 10 sierpnia 2018 r. 

 

W sesji uczestniczyło 14 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 (13.07.2018r.) 

3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza  

z wykonania uchwał Rady. 

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

2018/2019. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niwiska i przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu.  

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

Gminy. 

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

na terenie Gminy Niwiska. 

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki. 

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 sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Niwiska w trybie bezprzetargowym 

12. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  

w miejscowości Kosowy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018r. 

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

Niwiska na 2018 rok. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zapytania, wnioski mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

http://niwiska.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_01/BIPF5465BB2AF69EEZ/I_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 14 radnych 

(nieobecny radny Stanisław Bryk), Rada Gminy jest władna do podejmowania 

prawomocnych uchwał.  

 

Ad 2 

Do protokołu z poprzedniej sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Ad 3 

Przewodniczący Róg przekazał radnym, iż w okresie międzysesyjnym specjalnych informacji 

nie było, oprócz interwencji rodziców dziecka. Są jakieś pytania? Nikt nie zabrał głosu.  

 

Ad 4 

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał 

Rady przedstawiła Wójt Elżbieta Wróbel /informacja stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Ad 5 

Ocenę przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019 

przedstawił Piotr Skiba – Przewodniczący Komisji Oświaty. Stwierdził, iż szkoły są gotowe 

na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, w szkołach w Siedlance, Kosowach i Hucinie prace 

trwają. Radny Skiba uważa, że wszystkie szkoły są przygotowane, remontowane, w tym 

przedszkola. Głos zabrała Dyrektor Gimnazjum Publicznego Halina Rębisz, która stwierdziła, 

iż budynek Gimnazjum i szkoły podstawowej są przygotowane do nowego roku szkolnego, 

ostatnie szlify są w kuchni realizowane, montowany jest światłowód.  

 

Ad 6  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niwiska i przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu przedstawił Jerzy Skiba – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych. 

Poinformował zebranych, iż regulamin zawiera regulacje pomiędzy klientem-odbiorcą,  

a Zakładem Usług Komunalnych, standardy obsługi, reklamacje. Regulamin omawiany był  

na posiedzeniu komisji rozwoju społeczno – gospodarczego, uwagi były do rozdziału 9. 
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Adam Chlebowski zapytał się, czym się kierowano, że są tak niskie parametry dot. ilości 

wody, ciśnienia. Uważa, że są to śmieszne parametry, 300 litrów zapewnionych na dobę,  

to mało na jednego mieszkańca. Kto jest twórcą tego regulaminu? Jerzy Skiba stwierdził,  

iż wzorował się na innych gminach, uważa, że lepiej zapisać minimum, bo gdy będzie kryzys, 

to lepiej zapisać mniej, a dać więcej. Normalnie nie ma ograniczeń z wodą.  

Adam Chlebowski zapytał się również, czy ilość dostaw wody jest na osobę,  

czy gospodarstwo? Jerzy Skiba stwierdził, iż jest tu nieścisłość, ilość jest na gospodarstwo. 

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr L/302/2018 w sprawie przyjęcia projektu 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niwiska.  

 

Ad 7 

Informację nt. działalności klubów sportowych, oraz działalności kulturalnej na terenie 

Gminy w pierwszej kolejności poruszył przewodniczący Robert Róg. Uważa, że sytuacja 

klubów jest dobra, radni znają Zarządy, Prezesi uczestniczyli w posiedzeniu komisji oświaty. 

Radny Róg szczególną uwagę zwrócił na klub sportowy z Siedlanki, gdzie zajęciami objętych 

jest 90 dzieci. Głos zabrał Piotr Skiba, który uważa, że poprawa w klubach jest znaczna – 

jeżeli chodzi o obcych graczy z innych gmin. Ocenia pozytywnie działalność klubów, boiska 

sportowe są dobre, poruszył temat wysokich opłat do PZPN. Radny Skiba uważa, że trzeba 

podziękować Prezesom klubów sportowych, bo to oni wkładają duży wysiłek.  

 

Ad 8 

Informację nt. bezpieczeństwa placów zabaw, miejsc rekreacyjno – sportowych  

na terenie Gminy Niwiska przedstawiała Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel. W Gminie 

Niwiska w każdej miejscowości istnieje plac zabaw (w  Niwiskach i Trześni - dwa place 

zabaw), mamy do dyspozycji dwie siłownie zewnętrzne w Trześni i Przyłęku. Co roku 

dokonywane są przeglądy techniczne urządzeń znajdujących się na placach zabaw,  

a wymagane naprawy są dokonywane sukcesywnie – wymieniane są zniszczone elementy, 

odmalowywane są poszczególne urządzenia, koszona jest trawa. Na placach zabaw 

umieszczone są regulaminy korzystania z placów zabaw czy też siłowni zewnętrznych. 

Wielokrotnie urządzenia na placach zabaw były uszkadzane poprzez drobne akty 

wandalizmu, czy też poprzez korzystanie przez nieuprawnione osoby (place zabaw nie są 

przeznaczone są dorosłych i młodzieży). W ramach środków budżetu Gminy, funduszu 

sołeckiego czy też pozyskanych środków zewnętrznych wraz ze Stowarzyszeniami w ramach 
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projektów partnerskich  place zabaw są doposażone. Co roku na wybranych placach zabaw 

dokonywane są kontrole stanu technicznego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego czy też Sanepid. Systematycznie wymieniany jest piasek w piaskownicach  

a także uzupełniane są piaskiem strefy bezpiecznego upadku. Jako miejsca rekreacyjno - 

sportowe należy  wziąć pod uwagę stadiony sportowe w każdej miejscowości, które dzięki 

działalności LKSów zapewniają ofertę dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki wykonanym 

ogrodzeniom, zabezpieczeniom na większości stadionów sportowych nie występują  

już przypadki wjazdu autami czy motocyklami na płytę boiska – co niszczyło murawę. 

Podsumowując stan bezpieczeństwa placów zabaw, miejsc rekreacyjno – sportowych  

na terenie Gminy Niwiska należy uznać za dobry. Za stan i bezpieczeństwo tych miejsc 

odpowiadamy wszyscy, korzystając z nich we właściwy sposób, szanując mienie publiczne.  

Piotr Skiba uważa, że trzeba ogrodzić cały stadion w Trześni, wtedy nikt nie będzie wjeżdżał 

autem i dewastował. Radny Rzemień uważa, że place zabaw maja służyć dzieciom,  

a jeśli ktoś je demoluje to tylko obcy.  

 

Ad 9 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach 

przedstawiła Dyrektor Małgorzata Tetlak. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki prowadzi 

działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka 

Kultury i Biblioteki nadanego uchwałą Rady Gminy Niwiska. Do podstawowych zadań 

ośrodka należy w szczególności: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie 

warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą  

i sztuką, tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego  

i artystycznego, rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań  

kulturalnych. 

Działalność GOKiB ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie 

ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, rozwijanie uzdolnień  

w amatorskim ruchu artystycznym, budzenie zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie  

do kulturalnego spędzania czasu wolnego pozbawionego wszelkiego rodzaju używek  

oraz kultywowania tradycji.  

Do realizacji w/w zadań w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Niwiskach 

zatrudnionych jest na umowę o pracę na pełny etat 4 osoby tj. dyrektor, instruktor k-o,  

2 bibliotekarki, w niepełnym wymiarze czasu pracy zatrudniona jest księgowa 1/8 etatu  

i sprzątaczka 1/4 etatu.Od miesiąca  czerwca 2018 r. zatrudnione  są  okresowo 2  osoby  
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w ramach umowy na prace interwencyjne z Powiatowym Urzędem Pracy w Kolbuszowej.                      

Na umowę zlecenia zatrudniony był instruktor do prowadzenia zajęć szachowych  

oraz instruktorka choreografii , która prowadzi  zajęcia taneczne dla dzieci  i młodzieży  

w  bibliotece w Siedlance 1 grupa  i w GOKiB w Niwiskach 3  grupy. Łącznie w zajęciach 

tanecznych  uczestniczy ponad 90 uczniów z terenu  gminy.  

W Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki odbywają się zajęcia:                                                               

grup tanecznych/Zespołu Pieśni i Tańca „Niwiszczanie”, 

sekcji szachowej,                

grupy kabaretowej „Dyzio i spółka”, 

zajęcia  rytmiczno-umuzykalniające  dla dzieci /2 grupy/, 

zajęcia plastyczne, 

aerobic dla dorosłych.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Realizując zadania statutowe w 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach 

zorganizował lub współorganizował następujące imprezy: 

- Koncert Noworoczny „Magia Świąt ” w wykonaniu wszystkich  grup tanecznych  

- Dzień Babci i Dziadka – występy  Zespołu Pieśni i Tańca „Niwiszczanie” 

- prelekcje „Żywność a bezpieczeństwo zdrowotne” oraz  „Zasady racjonalnego i zdrowego 

   żywienia rodziny” przeprowadzona przez pracownika Powiatowego Zespołu Doradztwa 

   Rolniczego w Kolbuszowej oraz pokazy  kulinarne, 

- szkolenie pt. „Bezpieczeństwo czyli jak unikać wypadków na wsi ”przeprowadzone przez 

pracownika KRUS z Kolbuszowej 

- organizacja spotkań dla KGW i wyjazdów   grupy kabaretowej „Dyzio i spółka” na występ 

do Przedborza i Mechowca 

- zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas  ferii zimowych / zajęcia plastyczne, malowanie  

na szkle, zabawy edukacyjne i ruchowe  / 

- warsztaty  aktorskie, baletowe i techniki tańca, makijażu i fryzur 

- koncert wokalistki ze SM z Mielca 

- XI  Turniej Sołectw Gminy Niwiska   - w turnieju uczestniczyło 9 sołectw, w następujących 

konkurencjach: Twoja twarz brzmi znajomo, Taniec XX wieku , Poezja 3D, Kapela 

podwórkowa,Prezentacja fraszki o tematyce antyalkoholowej  

- prezentacja historyczna i multimedialna „ Dzieje Niwisk, życie i działalność Jana Hupki -

ostatniego właściciela  Niwisk” dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej 

- wystawa prac malarskich  członków Kobiecej Grupy Plastycznej „Droga” z WDK  

w Rzeszowie, indywidualne wystawy prac malarskich Kazimiery Zagroby z Cmolasu, Janiny 
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Jurek z Pogwizdowa pt. „Kwiaty Janiny” oraz wystawa twórczości Małgorzaty Jamborskiej  

z Przyłęka 

- koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia  w Niwiskach  

z okazji Dnia Kobiet 

- warsztaty wióra osikowego dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich  

- Spektakl Teatralny „Zemsta” A. Fredry w wykonaniu Chorzelowskiej Grupy Teatralnej                             

i ZPiTChorzelowiacy 

- wyjazd z Zespołem  Pieśni i Tańca „Niwiszczanie” na Wielkanocny Festiwal  

Folklorystyczny do Pragi 

-  współorganizacja kiermaszu wielkanocnego 

- organizacja wyjazdów:  na widowisko artystyczne „Tych miasteczek nie ma już” do Dębicy, 

na Kabaret pod Wyrwigroszem do Mielca, na operetkę morską „Panna wodna”  

do Kolbuszowej 

-  Dzień Matki –w części artystycznej  koncert dla mamy w wykonaniu ZPiT Niwiszczanie 

-  Noc Bibliotek -zajęcia dla dzieci i młodzieży 

- występ  Zespołu  Pieśni i  Tańca „Niwiszczanie”  podczas pikniku osiedlowego  

na rzeszowskich  Bulwarach 

- konkurs dla przedszkolaków pt„Przedszkolaki segregują śmieci”W konkursie wzięły udział 

wszystkie przedszkola z terenu gminy. Głównym celem konkursu było zachęcenie dzieci  

do segregacji śmieci oraz podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, a także 

zagadnień związanych z segregacją odpadów. Przedszkolaki zaprezentowały się w trzech 

odsłonach:  najlepszym sposobem na walkę ze śmieciami jest segregacja odpadów - 

potwierdzona piosenką o segregacji,  mądry przedszkolak nie śmieci- kolorowa segregacja,  

strój ekologiczny (Eko- moda) prezentacja pomysłu na wykorzystanie odpadów- śmieci, 

- Życie i dzieło Jana Hupki - 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”. W rolę dr. Hupki wcielił się rzeszowski 

aktor Wojciech Kwiatkowski. Wystawę przygotowała Miejska i Powiatowa Biblioteka 

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

„Niepodległa”. 

-  „Sobótki ”na  stadionie sportowym w Trześni / występy grup tanecznych działających przy  

GOKiB , zabawy i konkursy dla dzieci, puszczanie wianków na wodę, zabawa taneczna  

z zespołem Pro Dance/ 
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- VIII Targi Rodzimej Tradycji /Koncert Kapeli Ludowej Padwianie, występy grup 

tanecznych zGOKiB prezentacja stoisk z rękodziełem artystycznym i swojskim jadłem,  

zabawy dla małych i dużych ,festyn taneczny z zespołem Gryf / 

- Piknik  dla uczestników  Placówki Wsparcia Dziennego i osób niepełnosprawnych.  

Ponadto pracownicy GOKiB obsługują sprzęt nagłaśniający podczas imprez organizowanych 

w gminie /np. Turniej piłki nożnej  o Puchar Wójta  Gminy Niwiska/ 

Ośrodek Kultury współpracuje także z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej organizując  

spotkania mieszkańców i kobiet z KGW  z pracownikami muzeum  w celu dokumentowania 

dawnych tradycji i zwyczajów związanych z naszym terenem. W marcu przedstawiciele 

Polskiego Radia program II z Warszawy dokonali nagrania audycji  pt. Tradycje Wielkiego 

Tygodnia. 

Ponadto pomieszczenia dworku były przygotowywane i udostępniane mieszkańcom na: 

szkolenia i kursy w ramach realizowanych projektów, narady, zebrania, pokazy, spotkania  

i  uroczystości rodzinne. 

Partnerami i współorganizatorami działalności merytorycznej GOKiB  są:  Wójt Gminy  

i samorząd lokalny, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe i  MiPBP 

w Kolbuszowej, Lokalna Grupa Działania Lasovia, Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach, 

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska, Koła Gospodyń Wiejskich, 

Dzienny  Dom- Senior Wigor, Ochotnicza Straż Pożarna, Sołtysi Rada Sołecka wsi Niwiska, 

placówki oświaty i  przedszkola z terenu gminy oraz inne organizacje pozarządowe. 

Mamy świadomość, że nie wszystkie oczekiwania społeczeństwa gminy udaje nam się 

spełnić, nie wszystkie potrzeby kulturalne zaspokoić. Jednak mając na uwadze stale rosnące 

ceny usług staramy się kontynuować działania z lat poprzednich i wprowadzać nowe formy 

kulturotwórcze. Mamy nadzieję, ze rok 2018 będzie rokiem równie owocnej pracy 

kulturalnej, stając się źródłem satysfakcji dla całego społeczeństwa gminy. 

Następnie Magdalena Dyło przedstawiła zebranym prezentacje multimedialną  dot. zajęć, 

jakie prowadzone są w poszczególnych świetlicach wiejskich na terenie gminy.  

 

Ad 10 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Niwiska w trybie bezprzetargowym przedstawiła Wójt Elżbieta Wróbel. Dotyczy ona 

nieruchomości gruntowej położonej w Siedlance oznaczonej jako działka nr ewid grunt. 176/6 

o pow. 0.0061 ha, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka  

nr ewid. grunt. 181/2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawę warunków 
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zagospodarowania oraz ustanowienia drogi dojazdowej do nieruchomości gruntowej 

przyległej do działki będącej przedmiotem zbycia.  

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr L/303/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niwiska w trybie bezprzetargowym. 

 

Ad 11 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Niwiska w trybie bezprzetargowym przedstawiła Wójt Elżbieta Wróbel. 

Dotyczy ona nieruchomości gruntowej położonej w Siedlance oznaczonej jako działka  

nr ewid grunt. 176/3 o pow. 0.0287 ha, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej 

oznaczonej jako  działka nr ewid. grunt. 177/4. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawę 

warunków zagospodarowania nieruchomości  gruntowej przyległej do działki będącej 

przedmiotem zbycia. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr L/304/2018 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niwiska w trybie 

bezprzetargowym. 

 

Ad 12 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  

w miejscowości Kosowy przedstawiła Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel. Dotyczy 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kosowy, oznaczonej  

w ewidencji gruntów jako działka nr 1735/8 o pow. 0.71 ha z przeznaczeniem na parking przy 

cmentarzu parafialnym w miejscowości Kosowy, według wyceny rzeczoznawcy. Zebranie 

wiejskie przeznaczyło w ramach funduszu sołeckiego środki pieniężne na ten cel. 

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr L/305/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niwiska w trybie bezprzetargowym. 

 

Ad 13 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018r. 

przedstawiła Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel informując, iż dokonano zmiany na 

skutek wprowadzonych zmian w Budżecie Gminy Niwiska w 2018 roku – dot. ubezpieczenia 

mienia komunalnego wykraczającego poza rok budżetowy, tj. na lata 2019 i 2020.  

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr L/306/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na 2018r. 
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Ad 14 

Wójt Elżbieta Wróbel poinformowała, iż w uchwale budżetowej zmniejsza się wydatki 

budżetowe na 2018 rok o kwotę 91.000,00 zł., z tego: wydatki bieżące o kwotę – 15.000,00  

zł. i wydatki majątkowe o kwotę – 76.000,00 zł (dot. budowy chodnika w trześni, wykonanie 

prac modernizacyjnych w oczyszczalni ścieków, modernizacji dróg, zakupu nieruchomości 

pod parking w Kosowach). 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr L/307/2018 w sprawie wprowadzenia 

zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2018 rok.  

 

Ad 15 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Ad 16 

Wolne wnioski i informacje.  

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad 17 

Zapytania, wnioski mieszkańców. 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

 

Porządek obrad został wyczerpany.  

Na tym zakończono sesję. 

 

 

 

Protokołowała:  

     Małgorzata Zielińska-Micek 


