
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania 

Kryzysowego Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 18 maja 2017 roku 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Kontrola zabezpieczeń ujęć wody w Niwiskach i Przyłęku. 

2. Informacja na temat sprawności sieci wodociągowej, hydrantów. 

3. Ocena czystości i porządku w Gminie Niwiska (posiedzenie z udziałem sołtysów). 

Przewodniczący Stanisław Rzemień przywitał członków komisji, Sołtysów i Elżbietę 

Wróbel – Wójta Gminy Niwiska. Następnie wszyscy zebrani udali się do ujęć wody  

w miejscowościach Niwiska i Przyłęk. Stwierdzono, iż ujęcia wody są dobrze oznakowane, 

utrzymane i zabezpieczone. 

Następnie informację na temat sprawności sieci wodociągowej, hydrantów przedstawił 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych – Jerzy Skiba. Stanisław Chlebowski zwrócił się  

z zapytaniem o przykrycia studzienek w Przyłęku: czy są zabezpieczone? Jerzy Skiba  

w odpowiedzi poinformował, iż studzienki są wszystkie przeglądnięte  

i zabezpieczone/przykryte.  

Utrzymanie sprawności wodociągów jest przez 24 godziny na dobę. Urządzeń  

jest wiele. Pracy jest ogrom przy obsłudze wodociągów, robót przybywa, dokumentacji 

również. Corocznie realizujemy na bieżąco przeglądy hydrantów, w ramach potrzeb  

i wskazań. Co 5 lat wymieniane są wodomierze, corocznie w poszczególnych wsiach. Adam 

Świder zaproponował zatrudnienie pracownika sezonowo – Jerzy Skiba uważa, że są to zbyt 

duże koszty, a pieniędzy nie ma. Adam Chlebowski zapytał się, czy są jeszcze stalowe rury  

w wodociągach? Jerzy Skiba potwierdził, że są, ale jest ich niewiele. Radny Chlebowski 

poruszył temat przeniesienia wodomierza przy starej szatni w Hucinie, Kierownik Skiba 

uważa, że na razie nie jest to możliwe. Przewodniczący podsumował, iż o sieć trzeba dbać, 

szczególnie w sezonie letnim.  

Ocenę czystości i porządku na terenie gminy scharakteryzowali zebrani sołtysi i radni. 

W Przyłęku Sołtys zwrócił uwagę na oznakowanie nowych dróg, na pnie przy placu zabaw, 

które trzeba usunąć, opuszczone domy, w których otoczenie jest zaniedbane lub też są duże 

składowiska np. opon. Stwierdził, iż Wójt Gminy Niwiska wspomaga zachowanie porządku  

i czystości w Przyłęku poprzez pracowników gminy, za co Sołtys dziękuję.  



W Trześni Sołtys Maria Safin uważa, że miejsca publiczne jak szkoła, stadion  

są uporządkowane. Wnosi, aby przy tablicach ogłoszeniowych umieścić kosze na nieaktualne 

ogłoszenia, które są zrywane.  

W Leszczach radny Świder potwierdził porządek przy placu zabaw, niepokoją go dwa 

prywatne gospodarstwa, których obejścia są w złym stanie. Zwrócił uwagę na zakrzaczenia 

przy drodze śródpolnej od strony p. Owsików, trzeba je wykosić.  

Kolejno głos zabrał Adam Chlebowski – sołtys wsi Hucina. Stwierdził porządek przy 

szkole, stadionie, remizie – poprosił Wójta o wsparcie pracownikami. Zwrócił uwagę  

na koszenie poboczy, aby tam kosiła kosiarka „mieląca trawę”. Poprosił także o tabliczki  

z informacją o niezaśmiecaniu terenu i ustawienie ich na drodze w kierunku Żabieńca. 

Stanisław Warunek nie ma żadnych zastrzeżeń co do porządku w miejscach 

publicznych w miejscowości Hucisko. Miejscem zaśmiecanym są jedynie dwa przystanki 

autobusowe. Zwrócił uwagę na popękaną drogę od Hucisku w kierunku Zapola - trzeba 

interweniować w Starostwie.  

Niwiska scharakteryzował radny Zygmunt Kluk, który potwierdził utrzymanie 

czystości na przystankach, przy remizie, którą porządkują strażacy własnym sprzętem. 

Jedynym problemem jest nieporządek przy cmentarzu - brak sortowania śmieci.  

Radny Chmielowiec uważa, że w Siedlance porządek jest utrzymany, miejsca 

publiczne takie jak plac zabaw są na bieżąco sprzątane, a Wójt pomaga w przedmiotowym  

zakresie. 

W Kosowach Stanisław Rzemień uważa, że po zlikwidowaniu kontenerów przy 

remizie OSP nastał porządek, natomiast dużo śmieci jest teraz przy stadionie sportowym, 

gdzie zbiera się młodzież z innych miejscowości. Sołtys proponuje ustawienie tam kontenera.  

Wójt odnosząc się do powyższych uwag powiedziała, iż koszenie traw było do tej 

pory niemożliwe, ponieważ aura była niesprzyjająca. Wójt przekazała zebranym, że pomaga 

w porządkach na wszystkich obiektach i miejscowościach. Co do oznakowań, znaki są 

zamówione, ale nie ma na tyle osób, aby wszystkie prace wykonać w jednym czasie. 

Aktualnie planuje spryskanie chodników, remont i wymiany elementów przy placach zabaw, 

wymianę piasku, nawiezienie boisk. Co do tematu zaniedbanych obejść na posesjach Wójt 

wystosuje pisma dot. uporządkowania.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

            

         Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 


