
Niwiska, 11 grudnia 2014 roku 

Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania 

Kryzysowego z dnia 11 grudnia 2014 roku 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych Gminy Niwiska, tj.:  

1. Stanisław Rzemień - Przewodniczący  

2. Stanisław Nawalany - Wiceprzewodniczący  

3. Adam Chlebowski – członek 

4. Adam Świder – członek 

5. Zygmunt Kluk – członek 

6. Józef Chmielowiec – członek 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Wybór wiceprzewodniczącego komisji. 

2. Konsultacja projektu budżetu gminy na 2015 rok. 

3. Informacja Wójta Gminy o przygotowaniu do sezonu zimowego.  Zapoznanie z mapą dróg 

do odśnieżania. 

4. Opracowanie projektu planu pracy komisji na 2015 rok. 

 

Obecnych na posiedzeniu Radnych oraz Panią Wójt Gminy Niwiska Elżbietę Wróbel 

powitał Przewodniczący Komisji Stanisław Rzemień. Początek obrad dotyczył wyboru 

Wiceprzewodniczącego Komisji. Kandydatem na tą funkcję zgłoszony przez Józefa 

Chmielowca został Stanisław Nawalany. Poparcie uzyskał u prawie wszystkim radnych,  

z wyjątkiem Adama Chlebowskiego, który wstrzymał się od głosu. 

Kolejno Pani Wójt Elżbieta Wróbel zreferowała projekt budżetu na 2015 rok.  

Po przedstawionej charakterystyce radny Kluk podjął temat odpadów, osób niewypłacalnych. 

Adam Chlebowski zwrócił uwagę, iż w takim wypadku może dojść w przyszłości do sytuacji, 

gdzie będzie trzeba rozważyć podniesienie opłat za wywóz odpadów.  

Radny Kluk zwrócił się z zapytaniem o przejęcie Oficyny, Wójt odpowiedziała,  

iż wszystko leży po stronie Starosty, obecnie właścicielem jest Skarb Państwa.  

Adam Chlebowski poruszył sprawę nieoznakowania dojazdu do autostrady, takowe 

oznakowanie ukierunkuje potencjalnych kierowców, kurierów, itp.  

Adam Chlebowski zwrócił uwagę, iż projekt budżetu na 2015 rok jest dobry, złożył 

wniosek formalny do przedmiotowej Komisji, aby z pozostałej kwoty z 40.000 na zakup pieca 



i remont korytarza przeznaczyć na budowę chodnika (105 metrów) przy Szkole Podstawowej 

w Hucinie. Wstępny kosztorys, jaki Adam Chlebowski przedstawił opiewa na kwotę 21.000 

zł. W wyniku głosowania wszyscy obecni radni opowiedzieli się za budową chodnika  

przy szkole w Hucinie.  

Stanisław Nawalany zwrócił się z zapytaniem do Elżbiety Wróbel o brak chodnika  

w Przyłęku Dolnym, Wójt odpowiedziała, iż chodnik jest przy drodze powiatowej. Temat 

braku chodnika od krzyżówki w stronę cmentarza w Kosowach poruszył także Stanisław 

Rzemień, Wójt poinformowała, iż chodnik jest przy drodze powiatowej, obecnie brak jest 

dokumentacji. 

Stanisław Rzemień poruszył temat oświetlenia ulicznego, wskazał, iż jest potrzeba 

określenia godzin włączania i wyłączania oświetlenia zarówno w okresie zimowym,  

jak i letnim (w godzinach wieczornym i porannych). Wskazał, iż ową tematykę przeanalizuje 

Komisja w kolejnym posiedzeniu, planowanym w styczniu 2015 roku.  

Radny z Leszcz Adam Świder zwrócił uwagę na bliskość drzew przy drodze relacji 

Niwiska – Kamionka, a co za tym idzie wycięcia ich. Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel 

odpowiedziała, iż nie ma wpływu na takową sytuację, bo inwestycja jest prowadzona przez 

Starostwo Powiatowe. W ramach współpracy ze Starostwem wskazała właścicieli lasów 

przyległych do owej drogi, natomiast sprawę prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych. Radny  

z Leszcz zasygnalizował, iż na drodze gminnej w Leszczach rosnące korzenie przydrożnych 

drzew naruszają asfalt – tworząc niebezpieczeństwo dla użytkowników.  

Następnie na posiedzeniu poruszono temat odśnieżania, zabierając głos kolejno radni: 

Adam Chlebowski, Stanisław Rzemień, Zygmunt Kluk i Adam Świder potwierdzili,  

iż gminne drogi są dobrze odśnieżane, nie mają żadnych uwag. W przypadku dróg 

powiatowych jest już o wiele gorzej, ale to jest kompetencja Zarządu Dróg Powiatowych. 

Pani Wójt zasygnalizowała, iż ona osobiście wydaje dyspozycje wyjazdu  

do odśnieżania, a wszelkie uwagi i miejsca, gdzie jest utrudnione poruszanie winno się 

zgłaszać jej osobiście. Ostatnim punktem obrad było opracowanie planu pracy na 2015 rok 

przedmiotowej komisji, które po konsultacjach radnych przedstawia się następująco:  

1) styczeń – analiza oświetlenia ulicznego - budowa, konserwacja, zapoznanie się  

z Planem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

2) marzec – kwiecień – inspekcja stanu dróg gminnych po okresie zimowym,  

ich przebieg i oznakowanie, przegląd dróg gminnych, analiza informacji o stanie 

dróg gminnych i powiatowych, opracowanie opinii, przegląd obiektów gminnych  

z udziałem przedstawiciela OSP, pracownika ds. utrzymania dróg z ramienia 



Urzędu Gminy, pracownika ds. ochrony środowiska oraz członków Komisji w celu 

sprawdzenia spraw porządkowych.  

3) czerwiec – informacja o wykonaniu wniosków z posiedzenia wyjazdowego. 

4) wrzesień – Informacja z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

5) październik – Przygotowanie Gminy do zimowego utrzymaniem dróg, ocena 

zadań inwestycyjnych, drogowych. 

6) listopad – konsultacja projektu budżetu na 2016 rok. Wypracowanie opinii 

Komisji. 

7) grudzień – Zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy i statutu 

Gminy, wypracowanie wniosków pod zmiany, opracowanie planu pracy Komisji 

na 2016 rok  

8) Wydawanie opinii w prawach przekazanych Komisji przez Radę Gminy –  

na wniosek Rady. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 Protokołowała                                                                    Przewodniczący Komisji: 


