
Protokół 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego 

Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 6 kwietnia 2016 r. 

  Komisja obradowała w pełnym składzie. Zgodnie z planem pracy na 

wyjazdowym posiedzeniu zapoznała się ze stanem dróg gminnych oraz dokonała 

kontroli zabezpieczeń ujęć wody.  

 Hucina 

Dokonano wizji lokalnej na niebezpiecznym zakręcie i stwierdzono, że przesunięcie 

ogrodzenia i wycięcie 1 świerka i 2 drzew owocowych na posesji pani Blicharz Anny 

rozwiązałoby problem. Komisja wnioskuje do pani wójt o podjęcie działań w tym 

kierunku. 

Odkrzaczenia wymaga droga śródpolna Hucina – Przyłęk. 

Przy drodze Hucina – Kosowy ul. Pogodna przy posesji pana Czachora usunięcie 

świerków lub podcięcie korony drzew do wysokości 2 metrów. 

 Przyłęk 

Udostępnienie przez Nadleśnictwo Mielec przejazdu drogą gminną Przyłęk – 

Szydłowiec (usunięcie rogatek). 

Brak przy ujęciu wody tabliczki „obiekt monitorowany”. 

 Kosowy 

Poprawa drogi gminnej tłuczniem ul. Polna, usunięcie wybojów. 

Poprawa ulicy Słonecznej (nawiezienie tłucznia i odwodnienie drogi). 

Postawienie znaku „stop” na drodze osiedlowej łączącej ulicę Zieloną z Piaskową. 

Usunięcie drzew lub obcięcie gałęzi przy drodze gminnej ul. Zielona (u pana 

Makockiego). 

 Siedlanka 

Utwardzić końcowy odcinek drogi gminnej przy przepompowni. 

Wyciąć drzewa w rowie przy drodze gminnej (łącznik drogi gminnej z wojewódzką 

przy posesjach państwa Chmura i Grabiec) oraz odnowić rowy. 

 Trześń 

Komisja zgłasza potrzebę poprawy przepustu (mostka) na drodze gminnej Siedlanka – 

Trześń (obok posesji państwa Cudeckich.) 

Komisja dokonała wizji lokalnej na drodze gminnej przy posesji pana Ofiary Zbigniewa 

stwierdzając, że stan nawierzchni jest bardzo dobry. Wymaga postawienia znaków 

ograniczających tonaż do 8 ton. 



 Niwiska 

Komisja wnosi o likwidację ogrodzenia przed  czołową częścią Urzędu Gminy. Ponadto 

wnioskuje się o usunięcie pęknięć na wszystkich drogach gminnych podczas 

wiosennych remontów. Komisja widzi potrzebę wykonywania na drogach gminnych 

nowych dywaników asfaltowych. 

 Podczas kontroli ujęć wody na terenie gminy Niwiska komisja stwierdziła, że 

ujęcia są zabezpieczone prawidłowo. 

           Na tym posiedzenie zakończono. 

 

                Protokołowała:                                              Przewodniczący Komisji: 

 

 

  


