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Protokół 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego 

Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 24 listopada 2015 r. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Tematyka obrad: 

1. Przygotowanie gminy do zimowego utrzymania dróg. 
2. Konsultacja projektu budżetu gminy na 2016 rok. Wypracowanie opinii Komisji. 

             Uczestnicząca w obradach wójt gminy Elżbieta Wróbel poinformowała, iż 
całość odśnieżania zostało podzielone na 5 zadań, wysłano zapytanie do 5 firm, 
wpłynęły 3 oferty. 
Zadanie nr 1 obejmujące Niwiska, Trześń – 14,1 km odśnieżania , 15,7 km 
piaskowania, ofertę złożył ZUK . Za 1 km odśnieżania – 24,84 zł brutto. 
Zadanie nr 2 – odśnieżanie dróg w Zapolu i piaskowanie po stronie północnej – brak 
oferty. 

Zadanie nr 3 – Hucisko, Trześń od Grobli do Siedlanki, Siedlanka za szkołą, Trześń – 
Blizna, Hucina – Grobla, Hucina  - Przyłęk przez Żabieniec . 
Zadanie nr 4 – odśnieżanie strona północna - brak oferty. 
Zadanie nr 5 – Hucisko przy szkole było 2 oferty, ROLMASZ za 28,00 zł brutto za 1 km, 
natomiast Kiwak Janusz za 49,20 zł za 1 km. 
Na dzień dzisiejszy oferty nie są rozstrzygnięte, nie zawarte umowy. 

Dyskusja: 
            Radny Chlebowski zadał pytanie, kto jest odpowiedzialny za piaskowanie 
odcinka od drogi powiatowej w kierunku szkoły? W dniu dzisiejszym była śliska 
jezdnia. 
 Pani wójt odpowiedziała, że w dniu dzisiejszym należy dostosować jazdę do 
warunków panujących na drodze. Jeżeli będzie potrzeba, będzie piaskowane. 
   Radny Chlebowski dopytywał, czy ujęta jest do odśnieżania droga koło pana 
Żelazo. 
 Odcinek tej drogi będzie odśnieżany do pana Żelazo – odpowiedział pan 
Staroń. 

             W kolejnym punkcie porządku obrad pani wójt szczegółowo zreferowała 
projekt budżetu gminy na 2016 rok.  

 Radny Chlebowski stwierdził, iż są pewne odcinki dróg, które musimy 
wzmocnić. Wymienił drogę od stadionu w Hucinie do Przyłęka. 
 Radny Kluk zaznaczył, iż fatalna jest doga Folusz. Skropienie  jej nie uratuje. 
 Pani Wróbel wymieniła inne drogi w fatalnym stanie, jak np. od Pogody do 
wyjazdu do drogi wojewódzkiej czy od remizy pod Górę Kosowską. 
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             Radny Rzemień interesował się, czy będzie zwiększenie dotacji na siatkówkę? 
Jeżeli teraz nie ma drużyny seniorów w Hucinie, można by wspomóc siatkówkę. 
 Radny Chlebowski tłumaczy, że pieniądze w sporcie nie są wydawane tylko na 
piłkę nożną. Klub w Hucinie istnieje i będzie istniał, a jeśli chodzi tylko o piłkę nożną, 
to od września będzie nadal drużyna. Sekcja piłki nożnej istnieje, jest 21 juniorów 
tylko z gminy, oprócz tego jest stworzona szkółka bramkarzy. 
 Pani wójt wyjaśniła, iż w roku 2015 na siatkówkę przekazano tyle środków, 
jakie było zapotrzebowanie. Podział środków na kluby dopiero będzie po uchwaleniu 
budżetu. 
 Radny Chlebowski zadał pytanie dotyczące wynajmu sali gimnastycznej 
 i dochodów z tego tytułu. Jest bardzo trudno się dostać do sali gimnastycznej w 
gimnazjum. W ub. roku tylko Hucina zapłaciła 300 zł. Również zaplanowano małe 
wpływy od środków transportowych – 17 000 zł. 
            Radny Rzemień poruszył temat zaległości podatkowych. 
 Wystawiane są upomnienia, tytuły – odpowiedziała pani Salach. Część tytułów 
wraca się z adnotacją, że są pozycje nieściągalne. Jeżeli chodzi o środki transportowe, 
mamy mało samochodów. 
            Do projektu budżetu zgłoszono następujące wnioski: 
 Radny Chlebowski – wyasygnować sumę 10 tys. zł na wspólny remont ulicy 
granicznej. Wskazuje środki z utrzymania i remontu dróg. 
 Radny Nawalany – poprawić drogę od Jarosza w Przyłęku w kierunku Huciny. 
            Przewodniczący Komisji Stanisław Rzemień zwrócił uwagę, iż należy 
wypracować opinie do projektu budżetu, a nie zgłaszać wniosków dotyczących 
remontów dróg, bo takowych byłoby bardzo dużo pozycji. W każdej miejscowości są 
drogi do poprawy. Jeżeli zaczniemy zgłaszać wszystkie potrzeby, jakie mają sołectwa, 
to przepracujemy cały projekt budżetu. 
Członkowie Komisji odstąpili od zgłaszania szczegółowych potrzeb. 
 Pani wójt zaznaczyła, iż musi znaleźć  kwotę 592 tys. zł. na obniżenie deficytu. 
            Komisja Prawa przy 3 głosach „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2016 rok. 

             Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

       Protokołowała: 

 


