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Protokół 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego 

Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 16 października 2015 r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

Tematyka obrad: 
1. Ocena zadań inwestycyjnych drogowych. 
2. Wizytacja na drodze Przyłęk, Szydłowiec i Biesiadka. 
3. Wydanie opinii do zmiany uchwały w sprawie określenia warunków sprzedaży i 
zasad usytuowania na terenie Gminy Niwiska miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych. 
4. Wypracowanie wniosków do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu 
Etycznego Radnych Rady Gminy Niwiska. 

Obradom przewodniczył pan Stanisław Rzemień. 

Ad pkt 1. Informację w tym zakresie złożyła wójt gminy pani Wróbel. Największa pula 

pieniędzy to pomoc dla Powiatu Kolbuszowskiego. 

- Największa dotacja na przebudowę drogi 1225 Kosowy – Niwiska – Kamionka – 

Sędziszów Młp. Inwestycja jest na etapie realizacji. W dniu dzisiejszym jest robocze 

posiedzenie w starostwie z udziałem inspektora nadzoru budowy tej drogi. „Czarno 

widzę wykonanie zadania przez tą firmę” – zaznaczyła. Na dzień dzisiejszy chodnik w 

Kosowach nie skończony, nie zaczęty chodnik w Niwiskach, zastrzeżenia są do 

położonego dywaniku w Kosowach. Na drodze Niwiska – Kamionka rowy obrane tylko 

na małym odcinku. Położono warstwę tłucznia, ale po opadach deszczu wyszły do 

wierzchu asfalt i glina. Przez dwa budowane zakręty nie da się przejechać. 

- Kolejne zadanie – budowa chodnika na pewnym odcinku Marmury - Mielec – 

Rzochów - Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie, gdzie zrobiono pierwszy zakres na długości 

500 m. Ponieważ po przetargu były oszczędności, zrobiono dodatkowo 140 m. Po 

odbiorze środki pieniężne zostały przelane. 

- Chodnik Niwiska – Trześń, który wykonywali Spółki Wodne. 

- Na ukończeniu jest chodnik od placu targowego w kierunku Jubilatki. 

- Wykonano przebudowę drogi Hucisko – Pustki (szkoda powodziowa). 

- Została wykonana droga Przyłęk – Kosowy (szkoda klęsk żywiołowych). 

- W dniu wczorajszym rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na przebudowę drogi 

Niwiska – Blizna. 

- Budowa drogi gminnej Trześń koło pana Ofiary (jesteśmy po zawartej umowie, 

robota będzie szła w najbliższych dniach. 

- Wykonano 2 odcinki dróg śródpolnych; ul. Akacjowa w Hucinie, droga w Przyłęku w 

kierunku Piłatów. 
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 - Radny Chlebowski zadał pytanie, jak został wykonany odcinek drogi do pana 

przewodniczącego? W ubiegłym tygodniu pytała o to jedna rodzina w m – ci Kosowy. 

- Odpowiedzi udzieliła pani wójt. W odcinku 80 m, gdzie jest droga gminna koszty 

poniosła gmina( 9 tys. zł. netto). Resztę zapłacił pan przewodniczący. 

- Kolejne pytanie pana Chlebowskiego dotyczyło wyczyszczenia przepustów pod 

chodnikami w Przyłęku. Kto to ma zrobić? 

- Zarządcą drogi jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej – odpowiedziała pani 

Wróbel. 

Ad pkt 2. Komisja rozpatrzyła wniosek Nadleśnictwa Mielec w sprawie nieodpłatnego 

przekazania na rzecz Nadleśnictwa dróg gminnych relacji Szydłowiec – Przyłęk oraz  

Ostrowy Baranowskie – Biesiadka. Dokonała również wizji lokalnej w terenie. 

Członkowie komisji wnioskują o nieprzekazywanie w/w dróg gminnych na rzecz 

Nadleśnictwa Mielec. Komisja zobowiązała panią wójt o wystąpienie do Nadleśnictwa 

Mielec z wnioskiem o usunięcie szlabanów na tych drogach, postawić je na drogach 

poprzecznych, które są własnością lasów. Drogi gminne należy pozostawić jako 

przejazdowe dla ogólnego ruchu. Termin wykonania wniosku – do 31 grudnia 2015 r. 

-Radny Chlebowski postawił wniosek, aby w projekcie budżetu na rok 2016 zwiększyć 

pulę środków pieniężnych na remont dróg gminnych – skrapianie. 

Ad pkt 3. Komisja rozpatrzyła wniosek o zmianę uchwały Nr XI/96/99 Rady Gminy 

Niwiska z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie określenia warunków sprzedaży napojów 

alkoholowych. W tej części obrad uczestniczyli autorzy tej petycji Firma Usługowo – 

handlowa pani Wiesława Ryśkiewicz oraz Golden – Mix Dziadura Agnieszka ( 

uczestniczył Dziadura Piotr). Wójt Gminy Elżbieta Wróbel przypomniała, że uchwała z 

1999 roku obowiązuje do dziś. Zaznaczyła, że piwo w sklepach dostępne jest od rana 

do wieczora, bez ograniczenia. 

- Pan Piotr Dziadura zwrócił uwagę, że obowiązujący przepis jest niekorzystny dla 

sprzedawców i oni sami musza dostosowywać się do potrzeb kupujących, bo w innym 

wypadku ich stracą. „Generalnie to klient wymusza tę sytuację – mówił pan Dziadura, 

jeśli nie mamy klientów, którzy potrzebują zakupić tego typu towar, nie mamy obrotu 

i zysku. Za chwile się okaże, że nie jest nam potrzebne pozwolenie na sprzedaż 

alkoholu, a co za tym idzie będą mniejsze wpływy do budżetu z tytułu wydanych 

koncesji”.  

- Radny Chlebowski wnioskuje, aby usunąć z uchwały ten punkt, który dotyczy godzin 

sprzedaży alkoholu. W ten sposób przedsiębiorcom zostanie zwolniona furtka, a rada 

nie będzie musiała żadnej uchwały zmieniać. Ponadto zadał pytanie przedsiębiorcom, 

czy w chwili uruchamiani działalności i uzyskania licencji na sprzedaż napojów 

alkoholowych byli poinformowani o tych zasadach? Ogólnie można powiedzieć, że na 

terenie całej gminy nie było to respektowane – dodał radny. 

-„Generalnie na koncesji jest napisane, z tym że nie dostaliśmy żadnej podkładki” – 
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odpowiedział Piotr Dziadura. „Informacji jako takiej nie było” – potwierdziła pani 

Ryśkiewicz. 

              Członkowie Komisji Prawa jednogłośnie opowiedzieli się za usunięciem zapisu 

uchwały mówiącego o sprzedaży alkoholu w niedziele i święta po godz. 1500. 

Komisja Prawa podjęła decyzję o tym, że uchwałę przekazuje do głosowania na 

najbliższej sesji Rady Gminy. Radni będą głosować, czy usunąć ten punkt siódmy, czy 

nie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ad pkt 4. W dyskusji nad projektem Kodeksu Etycznego Radnych zabrał głos radny 

Chlebowski stwierdzając, że przyjęcie kodeksu etycznego jest bezzasadne, ponieważ 

jego wszystkie zasady są powielone, a znajdują się w paragrafach Regulaminu Rady, 

Statutu Gminy Niwiska. Każdy radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie, jest 

zobowiązany stosować się do tych nakazów i zasad, które nakazuje prawo oraz 

przestrzegać ustaleń kodeksu i prawa. 

„Za” przyjęciem Kodeksu Etycznego radnych głosowało – 0, „za odrzuceniem” – 3 

radnych, „wstrzymało się od głosowania” – 2. Większością głosów Komisja jest za 

odrzuceniem Kodeksu Etycznego. 

 

            Protokołowała:                                                             Przewodniczący Komisji:  

 

 

 

 

 


