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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 4 września 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 (10.08.2018r.) 

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 o sytuacji na rynku pracy, w tym działania na rzecz likwidacji bezrobocia. 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2018r. 

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

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

Niwiska na 2018 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 25 lat oraz 

odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Niwiska. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Niwiska. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. 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 15 radnych, 

Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.  

 

Ad 2 

Do protokołu z poprzedniej sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Ad 3 

Przewodniczący Róg poinformował zebranych radnych o terminie złożenia oświadczenia 

majątkowego przed końcem kadencji, tj. do 17 września 2018 roku.  

 

Ad 4 

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał 

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

 

Ad 5 

Informację o sytuacji na rynku pracy, w tym działania na rzecz likwidacji bezrobocia 

przedstawiła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Elżbieta Kapusta. Zgodnie z przedłożoną 

informacją, na dzień 31 lipiec 2018r. liczba bezrobotnych ogółem w powiecie kolbuszowskim 

wyniosła 2251 osoby, w tym z prawem do zasiłku 259 osób. Liczba bezrobotnych w Gminie 

Niwiska na dzień 31 lipiec 2018 wyniosła 160 osób, w tym z prawem do zasiłku 26 osób. 

Bezrobotnych w naszej gminie zarejestrowanych było 160 osób. Najwięcej bezrobotnych jest 

w grupie wiekowej 25-34 lata. Przeanalizowano poziom wykształcenia i czas pozostawania 

bez pracy. Oferty pracy z terenu naszej gminy złożone do końca lipca bieżącego roku 

wyniosły 52 oferty. Dyrektor Kapusta przekazała zebranym, że na aktywizację osób 

bezrobotnych budżet opiewał na kwotę 10 mln zł., fundusze krajowe są coraz mniejsze. PUP 

aktywizuje dużą liczbę bezrobotnych, co świadczy o niskim poziomie bezrobotnych 

zarejestrowanych w urzędzie.  

Adam Chlebowski stwierdził, że jest dużo osób z niskim wykształceniem, a zapotrzebowanie 

powinno być. Elżbieta Kapusta przekazała zebranym, że z młodymi osobami nie ma 

problemu, gorzej jest w przypadku starszych osób. Starsi nie chcą sie szkolić. Piotr Skiba 

zapytał się, jak wypada powiat na tle województwa? Elżbieta Kapusta wyjaśniła, że powiat 
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jest pośrodku. Stanisław Rzemień poruszył temat godzin urzędowania urzędu pracy, jakości  

przyjmowania petentów przez pracowników przedmiotowego urzędu. Radny Rzemień uważa, 

że dzisiaj nikt nikogo nie zmusza do pracy. Dyrektor Kapusta podejmie działania w temacie 

obsługi petenta.  

 

Ad 6  

W temacie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2018r. Robert Róg 

uważa, że jest na realnym wykorzystaniu, wszyscy radni zapoznali się z tematyką, pytań nie 

było.  

 

Ad 7  

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

przedstawiła Skarbnik Gminy Niwiska Elżbieta Lewandowska-Smoleń informując,  

iż dokonano zmiany na skutek wprowadzonych zmian w Budżecie Gminy Niwiska w 2018 

roku. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr LI/308/2018 w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018r. 

 

Ad 8 

Projekt uchwały budżetowej przedstawiła Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel. Zwiększa 

się dochody budżetowe na 2018 rok o kwotę 1.769.257,73 zł., z tego: dochody bieżące  

o kwotę 615.206,15 zł. i dochody majątkowe o kwotę 1.154.051,58 zł. Zmniejsza się dochody 

budżetowe na 2018 rok o kwotę 3.818.718,34zł, z tego: dochody majątkowe o kwotę 

3.818.718,34 zł. Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2018 rok o kwotę 4.616.265,53 zł,  

z tego wydatki bieżące o kwotę – 23.050,00  zł. i wydatki majątkowe o kwotę – 4.593.215,53 

zł. Zwiększa się wydatki budżetowe na 2018 rok o kwotę 2.566.804,92 zł., z tego: wydatki 

bieżące – 665.598,01 zł i wydatki majątkowe – 1.901.206,91 zł. Uwag nie było. Radni 

jednogłośnie podjęli uchwałę Nr LI/309/2018 w sprawie wprowadzenia zmian  

do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2018 rok. 

 

Ad 9 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 25 lat oraz odstąpienia  

od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Niwiska przedstawiła Wójt Elżbieta Wróbel, informując zebranych, iż jest  
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to mienie Siedlanki, położone w Hucinie; teren jest utrzymywany, koszony. Radny Bryk 

uważa, że jeśli jest to działalność neutralna to nie widzi przeciwwskazań. Trzeba prześwietlić 

spółkę, trzeba dać kompetencje do negocjowania umowy, potem klepnąć dzierżawę – trzeba 

mieć w ręku konkrety – twierdzi radny Bryk. Wójt uważa, że umowa jest do dopracowania, 

jeśli nie ma zgody rady gminy, to Wójt nic nie może. Robert  Róg uważa, że jak chce się 

inwestować, to trzeba mieć zaklepany temat, żeby dać narzędzie trzeba podjąć uchwałę. 

Firma musi mieć podkładkę, wątpliwości może mieć każdy, procedury są rozwleczone.  

14 radnych podjęło uchwałę Nr LI/310/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, 

na okres 25 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niwiska (Radny Stanisław Bryk 

wstrzymał się od głosu).  

 

Ad 10 

W sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Niwiska głos zabrał 

Przewodniczący Róg przekazując zebranym, iż zmiany dotyczą m.in.: nowych nazw komisji, 

imiennych wykazów głosowań, powołania nowej komisji skarg i wniosków. Adam 

Chlebowski zastanawiał się, kiedy będzie pracować ta komisja skarg i wniosków? Robert Róg 

poinformował, że wtedy, gdy skargi będą wpływały, jest to obligatoryjna komisja. Adam 

Świder zapytał się o wyszczególnienie zadań poszczególnych komisji – Robert Róg 

przekazał, że ramy muszą wejść w nowej kadencji. Stanisław Bryk stwierdził, iż nazwy 

komisji zmieniają się, z czego to wynika? Jolanta Marut w odpowiedzi poinformowała,  

że aktualne nazwy nie przystają do dzisiejszych czasów. Wyjaśniła również, iż niektóre 

zapisy ze Statutu pokrywały się z ustawą i nie można przenosić z ustawy do statutu. Radny 

Bryk uważa, że zmiana nazw komisji jest niepotrzebna. Adam Chlebowski uważa, że komisja 

skarg nie będzie popularną komisją.  

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr LI/311/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy 

Niwiska. 

 

Ad 11 

Projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

przedstawiła Zastępca Wójta Jolanta Marut, wyjaśniając, iż ustawa o samorządzie gminnym 

wymusiła wprowadzenie obywatelskiej inicjatywy przez grupę 200 osób. Procedura opisana 



Strona 5 z 5 
 

został w projekcie uchwały. Adam Chlebowski uważa, że liczba 200 osób jest za duża – 

Jolanta Marut wyjaśniła, iż wynika ta liczba z ustawy.  

14 radnych podjęło uchwałę Nr LI/312/2018 w sprawie wykonywania obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej (Radny Adam Chlebowski wstrzymał się od głosu).  

 

Ad 12 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad 13 

Adam Chlebowski poruszył temat składu komisji rady, przypadających radnych z tej samej 

miejscowości w danej jednej komisji.   

 

Ad 14 

Zapytania, wnioski mieszkańców. 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

 

Porządek obrad został wyczerpany.  

Na tym zakończono sesję. 

 

 

 

Protokołowała:  

     Małgorzata Zielińska-Micek 


