
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania 

Kryzysowego Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 12 października 2017 roku 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Informacja na temat bezpieczeństwa w Gminie Niwiska (posiedzenie z udziałem 

dzielnicowych) 

2. Informacja Komendanta Gminnego na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

(posiedzenie z udziałem sołtysów) 

 

Przewodniczący Stanisław Rzemień przywitał członków komisji, sołtysów, Elżbietę 

Wróbel – Wójta Gminy Niwiska, dzielnicowych Krzysztofa Wojdę i Grzegorza Augustyna,  

a także Komendanta Gminnego ZOSP RP Adama Haptasia.  

Informacje na temat bezpieczeństwa w Gminie Niwiska przedstawili dzielnicowi, 

poinformowali, że na tle powiatu kolbuszowskiego Gmina Niwiska to najbezpieczniejsza 

gmina. Występują drobne wykroczenia, jest problem bezdomnych psów, w tym roku 

zanotowano włamanie do jednego ze sklepów w gminie. Krzysztof Wojda zaapelował  

do sołtysów o zwrócenie uwagi na problem psów przy drodze i ich właścicieli.  

Radny Rzemień uważa, że tylko wezwanie policji jest wskazaną interwencją dla właściciela 

psa. Sołtys Chlebowski odpowiedział, iż wrzucał do każdej skrzynki domostwa na Hucinie 

informację na temat psów, kar związanych z ich wypuszczaniem poza ogrodzenie 

gospodarstwa. Wójt Gminy Niwiska dodała, że po pozyskaniu danych od powiatowego 

weterynarza, wie, że w roku 2016 zostało zaszczepionych 250 psów, a psów mamy na terenie 

gminy o wiele więcej, gospodarstw jest ok.1500. Krzysztof Wojda zwrócił uwagę na problem 

obywateli romskich, którzy jeżdżą po miejscowościach, okradają mieszkańców, szczególnie 

starsze osoby. Problemem są również osoby, które zbierają pieniądze na różnego rodzaju 

zbiórki na fundacje, etc. Radni byli zainteresowani, gdzie najwięcej występuje wykroczeń?  

Grzegorz Augustyn poinformował, że porównując rok poprzedni, ten jest spokojniejszy. 

Natomiast wykroczeń najwięcej komunikacyjnych jest po stronie północnej gminy,  

przy drodze wojewódzkiej  875 – wynika to z dużego natężenia ruchu na trasie.  

Zdarzenia komunikacyjne to także zderzenia ze zwierzyną – dodaje dzielnicowy Wojda.  

Kolejnym punktem obrad była informacja Komendanta Gminnego na temat 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, którą przedstawił kpt. Adam Haptaś.  



Poinformował, że do tej pory w tym roku było 53 zdarzenia, w poprzednim roku  

74 zdarzenia. Pożarów było 16, z tego 7 razy wyjeżdżała OSP Siedlanka, 6 razy wyjeżdżała 

OSP Niwiska i po jednym wyjeździe miały OSP Hucina, OSP Przyłęk i OSP Kosowy.  

W 2016 roku było 16 pożarów, w tym roku odnotowaliśmy 2 zdarzenia pożarowe w Hucinie  

i Przyłęku. Problemem dla straży pożarnej jest korzystanie z hydrantów, w Niwiskach przy 

dużej ilości poboru wody jest problem z ciśnieniem, Adam Haptaś wnioskuje o znak drogowy 

dot. straży w Niwiskach i uzupełnienie braków związanych z umundurowaniem. Są środki  

z MSWiA, ale skierowane są do jednostek spoza KSRG, potrzebny jest również wkład własny 

– Adam Haptaś wnioskuje o pomoc finansową na rok 2018 z budżetu Gminy Niwiska  

na straże. Radny Rzemień uważa, że jeżeli jednostka jedzie do pożaru, trzeba informować 

kierownika ZUK, aby ten włączył dodatkowe nowoczesne pompy. Uważa, że trzeba 

przeznaczyć więcej pieniędzy z budżetu na OSP, jest problem z ubraniami, hełmami. Adam 

Haptaś poinformował zebranych, że corocznie zakupywane są ubrania, sprzęt, remonty,  

ale dotacje są ograniczone zarówno na gminy, powiatu, czy województwa, dodatkowo 

zmieniają się podziały corocznie. Wykorzystuje się fundusze sołeckie, aby wspierały OSP. 

Sprzęt choć nieużywany lub tylko kilkakrotnie używany ma swoje atesty, które po terminie 

ważności nie mogą być dopuszczone do używania przez strażaków. Stanisław Nawalany pyta 

się, ile kosztuje nowy hełm? Adam Haptaś odpowiedział, że ok. 750 zł. Radny Rzemień 

uważa, że na życiu ludzkim nie można oszczędzać. Adam Chlebowski dodał, iż w jego wsi 

corocznie przekazywane są fundusze sołeckie na OSP, są to małe kwoty, ale co roku coś 

kupuje się do jednostki. Zwrócił uwagę na zwiększenie liczby miejsc na szkolenia  

dla strażaków. Adam Haptaś odpowiedział, iż szkolenia, kursy dowódcy, naczelników  

są niełatwe, trzeba nie tylko uczęszczać na zajęcia, ale także są egzaminy. Wiele osób 

wycofuje się, albo po prostu nie kończy kursu – i wtedy miejsce nam przepada. Adam Haptaś 

zwrócił uwagę na problem osób, które uczestniczą np. w nocnym gaszeniu pożaru, ale nad 

ranem zgłaszają, iż muszą iść do pracy – to jest duży problem, a ustawodawca go nie 

rozwiązał. Zygmunt Kluk stwierdził, że gmina daje dużo pieniędzy na straże, utrzymanie 

samochodów, ubezpieczenia, paliwo, przeglądy hydrauliki, budynków, gaśnic –  

za to wszystko koszty ponosi gmina i są to ogromne pieniądze.       

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

            

         Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 


