
Protokół z posiedzenia  

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy  

odbytego w dniu 8-9 sierpnia 2018 roku 

 

 

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tematy posiedzeń: 

Zapoznanie się ze stanem przygotowań szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

2018/2019 (posiedzenie wyjazdowe). Spotkanie z dyrektorami szkół i przewodniczącymi 

Rady Rodziców. 

 

Analiza informacji z działalności klubów sportowych. Posiedzenie z udziałem prezesów 

klubów i stowarzyszeń. 

 

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki. 

Wypracowanie opinii na sesję. 

 

 

Przedmiotowa Komisja w pierwszym dniu pracowała w terenie. Praca obejmowała 

zapoznanie się ze stanem przygotowań w poszczególnych szkołach do rozpoczęcia nowego 

roku szkolnego 2018/2019. Komisja zapoznała się ze stanem placówek w: Hucisku, Trześni, 

Siedlance, Kosowach, Przyłęku, Hucinie, Niwiskach. Nikt nie wniósł uwag, Komisja uważa, 

że wszystkie placówki utrzymane są bardzo dobrze. Szkoły są wyremontowane, gotowe  

na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Poruszono temat pomocy/zastępcy Dyrektora Szkoły 

Muzycznej.  

W kolejnym dniu obrad Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej  

i Sportu Rady Gminy zapoznawała się z informacją z działalności klubów sportowych.  

Głos zabrał Prezes LKS Hucina Leszek Micek, informując, iż w Hucinie jest drużyna 

seniorów, przy współpracy z prezesem LKS Błękitni Siedlanka utworzone zostały 3 drużyny 

juniorskie, trenowane od poniedziałku do piątku, jest łącznie 90 dzieci (z Huciny i Siedlanki).  

Trenuje dzieci Bronisław Gruszecki. Piotr Skiba zwrócił sie z zapytaniem o ilość zawodników 

w drużynie Huciny, którzy są spoza terenu Gminy Niwiska. Leszek Micek poinformował,  

iż jest to 6 osób. W LKS Błękitni Siedlanka spoza terenu gminy nie gra więcej, niż jeden 

zawodnik. Ogólnie jest 4 zawodników. Poruszono temat wyjazdów, odległości, związanych  

z tym kosztów. Radny Skiba zapytał się o osoby w Zarządzie LKS Hucina, LKS Błękitnych 

Siedlanka, Prezesi przekazali składy Zarządów. Prezes LKS Zacisze Trześń Aleksander 

Branas podał skład Zarządu, poinformował, że drużyna gra w grupie dębickiej, jest utworzona 



drużyna trampkarzy, aktualnie awansowali do klasy A. Działalność UKS Niwa przedstawił 

Prezes Tomasz Zygmunt, poinformował zebranych, iż w klubie jest dwie drużyny siatkówki: 

młodziczki i młodsze dziewczęta. Przekazał zebranym skład Zarządu. Dziewczyny 

uczęszczające na zajęcia są z terenu Gminy Niwiska. UKS Niwa trenuje również dwie grupy 

w piłce nożnej: chłopców z klasy III i IV i chłopców z klasy V, VI, VII - dwa razy w tygodniu 

są treningi. LKS Orzeł Kosowy liczy 23 zawodników, rozgrywane są mecze w klasie B, 

zapoznano się ze składem Zarządu. Radny Skiba uważa, że polepszyło się pod względem 

zmniejszenia liczby obcych zawodników, uważa, że rywalizacja jest zdrowa, warunki  

są dobre. Poruszono temat rozgrywek Pucharu Wójta, terminów, Prezesi proponują terminy 

lipcowe. Wójt wyjaśniła, że rozgrywki ustalane są z sołtysami, którzy czekają  

na mieszkańców, m.in. z zagranicy. Jan Boroń uważa, że trzeba podziękować wszystkim 

Prezesom klubów sportowych za ich pracę. 

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  

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:                                                               

o grup tanecznych/Zespołu Pieśni i Tańca „Niwiszczanie”, 

o sekcji szachowej,                

o grupy kabaretowej „Dyzio i spółka”, 

o zajęcia  rytmiczno-umuzykalniające  dla dzieci /2 grupy/, 

o zajęcia plastyczne, 

o 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 

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 ZPiT Chorzelowiacy 

- 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/ 

- 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.  

Następnie poruszono temat pisma dot. nie ujęcia w planie nauczania jednego dziecka  

w Szkole Podstawowej w Kosowach oraz prośbę o podjęcie działań zmierzających  

do umożliwienia uczęszczania do szkoły w Kosowach. Dziecko uczęszczało  

do przedmiotowej szkoły przez trzy kolejne lata.   

Robert Róg pyta się, w czym jest problem – Wójt wyjaśniła, że problemem jest,  

że będzie jedno dziecko w jednym oddziale klasowym. Za tym idą pieniądze, koszty 

wynagrodzeń nauczycieli, koszty płac i pochodne to 100.000 zł, nie mówiąc o innych 

kosztach. Wójt Elżbieta Wróbel zaproponowała rodzicom odebranie i przywóz dziecka  

do wybranej szkoły na terenie Gminy Niwiska. Kuratorium Oświaty było w szkole  

w Kosowach, są uwarunkowania demograficzne. Rodzice zgadzali się na nauczanie 

zintegrowane, wspólnie z innych w całości z innym oddziałem – Wójt to rozumie, ale dzisiaj 

jest dla tego dziecka IV klasa, potem VI, VII i VIII. Jak to dziecko będzie się uczyło z innymi 

oddziałami, inny oddział będzie poszkodowany przez to jedno dziecko, bo będą łączenia. 

Wójt proponuje Rodzicom odwiezienie z domu i przywiezienie do szkoły i z powrotem.  

Nikt nie chce zrobić dziecku szkody. Uczeń ma sie rozwijać i uczyć. Robert Róg uważa,  

że klasy są w SP Kosowy i tak łączone. Wójt wyjaśniła, że w nauczaniu zintegrowanym 

można połączyć wszystko, a od klasy IV musi mieć przedmioty oddzielnie – jedna osoba 

będzie uczona. Robert Róg uważa, że problem jest, rozmawiał z Rodzicami,  



którzy stwierdzili, że wezmą dziecko do Kolbuszowej. Dziecko nie zostało skreślone  

ze szkoły, Wójt nie może wskazać, do której pójdzie dziecko szkoły, nie ma utworzonego 

oddziału w szkole. Przepis mówi, że do 7 uczniów wójt może wskazać inną szkołę. Wójt chce 

rozwiązać sprawę ugodowo, jest świetlica w każdej szkole. Wójt uważa, że realia zmieniły 

się, trzeba patrzeć na skutki, będzie się cieszyć, żeby dziecko zostało na gminie. Rodzice mają 

się zastanowić, Wójt chce rozmawiać, demografia robi swoje, trzeba myśleć 

perspektywicznie. Wójt podała, że z Trześnia jest 9 dzieci w szkole w Niwiskach. Jeśli się 

rodzic uprze, to Wójt nic nie zrobi, nie zabronimy rodzicowi – uważa Piotr Skiba. Robert Róg 

uważa, że zebrani radni na komisji nie potrafią postawić się na miejscu Przewodniczącego. 

Radny Róg przyjmuje uwagi z pokorą, ale nie mają członkowie komisji pojęcia o tym,  

co znaczy popracować i wymyśleć sposób, rozwiązanie, żeby polepszyć sytuację – sytuację 

tragiczną. Robert Róg uważa, że członkowie komisji nie mają zrozumienia, o czym chcą 

dyskutować. Ewa Jachyra uważa, że jeśli jej dziecko chodziłoby samo do klasy to nie 

zastanawiałaby się na tym, nie miałaby wątpliwości. Robert Róg stwierdził, że Ewa Jachyra 

ma takie prawo, ale nie można narzucać tego komuś innemu. Piotr Skiba uważa, że to sprawa 

rodzica i to on podejmuje decyzje. Piotr Skiba przyznaje rację p. Wójt z tematem dowozu 

dziecka i dodał, że matka musi zrozumieć i zgodzić się. Problemy są w każdej szkole, 

demografia pustoszy i jest nieubłagalna – stwierdza Wójt.  

Na tym zakończono posiedzenie.  

 

 

         Protokołowała: 

 

Małgorzata Zielińska-Micek 

 

 

 

 


