
Protokół 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania 

Kryzysowego Rady Gminy odbytego w dniu 18.03.2015 r. oraz 27.03.2015 r. 

 

 

           W dniu 18 marca 2015 r. Komisja dokonała objazdu dróg gminnych i 

powiatowych zwracając uwagę na stan nawierzchni, oznakowanie, sprawy 

porządkowe. 

Na posiedzeniu 27 marca 2015 r. członkowie Komisji podsumowali wyjazdowe 

posiedzenie, przedstawili swoje spostrzeżenia, uwagi oraz wypracowali wnioski 

Komisja stwierdza, że stan dróg gminnych z nawierzchnią asfaltową jest dobry. Drogi 

żwirowe są bardzo zniszczone, natomiast drogi piaskowe są praktycznie 

nieprzejezdne. Przyczyną takiego stanu są  prace wykonywane przez Geofizykę 

Kraków 

          Stan dróg powiatowych jest dobry, jednak niektóre odcinki wymagają położenia 

nowych nawierzchni asfaltowych. Brak rowów odwadniających oraz przepustów 

przyczynia się do niszczenia dróg powiatowych. 

           Oznakowanie dróg powiatowych po stronie południowej gminy jest 

niekompletne.  

            Duże zagrożenie dla pieszych stwarza brak chodników zarówno przy drogach 

gminnych jak też powiatowych Duże niebezpieczeństwo stanowią też samochody 

zaparkowane bezpośrednio przed wejściem na teren szkół. 

            Komisja stwierdza właściwe utrzymanie czystości przy drogach gminnych i 

powiatowych. Rowy przy drogach gminnych są na bieżąco czyszczone przez 

pracowników Gminy Niwiska. 

 

Komisja wypracowała następujące wnioski: 

1. Przy drodze powiatowej Ługnica – Kosowy brak rowów przydrożnych. 

2. Wymagana jest budowa chodnika w centrum wsi Kosowy na odcinku Dom 

Strażaka – szkoła oraz od krzyżówki drogi wojewódzkiej do cmentarza. 

3. Komisji widzi potrzebę budowy chodnika (dalszy ciąg) przy drodze powiatowej 

w Przyłęku Górnym w stronę Leśnictwa. 

4.  Na odcinku od nr domu 248 w stronę Leśnictwa wymagane jest obranie rowów 

i położenie nowego asfaltu. 

5. Wykonanie chodnika od krzyżówki w Niwiskach do Kościoła. 

6. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Folusz Grobla 

oraz obranie rowów. 

7. Podjąć działania zmierzające do usunięcia wierzb nad drogą gminną od Domu 

Strażaka w Kosowach do Góry Kosowskiej (na prywatnej posesji). 

8. Leszcze – przy drodze powiatowej Leszcze – Kolbuszowa konieczne jest 

obranie rowów. Wykonanie chodnika w Leszczach na długości ok. 1,5 km. 

9. Zapole – droga od krzyżówki w kierunku Domatkowa – wymaga położenia 

warstwy asfaltu. 

10. Brak tablic informacyjnych o kierunkach jazdy na skrzyżowaniu w Niwiskach 

koło Kościoła.  



11. Brak oznakowania – tablice informacyjne o kierunkach jazdy na skrzyżowaniu 

koło pana Zielińskiego Romana przy drodze powiatowej Zapole – Hucisko – 

Niwiska. 

              W sprawa różnych radny Kluk zaproponował zasypanie starych szamb 

przy placu zabaw koło Urzędu Gminy. Dyskutowano również nad sprawą 

powiększenia placu targowego w stronę budynku oficyny. Członkowie komisji 

zastanawiali się nad rozwiązaniem problemu zaśmiecania rowów, lasów, 

przystanków. 

               Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 

   Protokołowała:                                             Przewodniczący Komisji 

 

                                                                            Stanisław Rzemień 

 


