
Protokół 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego 

Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 22 listopada 2017 roku 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Tematyka posiedzenia: 

 

1. Informacja w sprawie inwestycji drogowych na terenie Gminy Niwiska – ocena zadań, 

wnioski. 
2. Przygotowanie gminy do zimowego utrzymania dróg. 

 

 

Przewodniczący Stanisław Rzemień przywitał członków komisji, Elżbietę Wróbel – 

Wójta Gminy Niwiska.  

Komisja obradowała w pełnym składzie.  

Wójt Elżbieta Wróbel poinformowała o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych: 

1. Przebudowa drogi gminnej  Przyłęk- Resztówka- II etap. Wykonawca - DROKAM Piaseczno. 

Położono dywanik asfaltowy na długości 1 km. Wartość : 160 159, 78 zł brutto.  

2. Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przyłęk- Resztówka na działce  

o numerze ewidencji gruntów 717 na długości 220 mb. Dodatkowo wykonano 2 przepusty  

do lasów państwowych  celem odwodnienia drogi. Wartość robót 19 144, 95 zł   brutto. 

Wykonawca : Firma Usługi Załadunkowe i Transportowe, Roboty Ziemne, Robert Mokrzycki, 

Hadykówka 91. Roboty polegają na utwardzeniu drogi kruszywem łamanym  

oraz zamiałowaniu. 

3. Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zapole- Hucisko  

na dz.  o numerach ewidencji gruntów 153, 274 na długości 410 mb oraz drugi etap  

na długości 180 mb. Razem 590 mb. Wartość robót I i II etapu –43 440, 52 zł brutto. 

Aktualnie II etap jest w trakcie realizacji. Zakończenie 30.11 2017 r. Wykonawca : Firma 

Usługi Załadunkowe i Transportowe, Roboty Ziemne, Robert Mokrzycki, Hadykówka 91. 

Roboty polegają na utwardzeniu drogi kruszywem łamanym oraz zamiałowaniu. 

4. Remont odcinka drogi gminnej Niwiska- Blizna na długości 360 mb. Wartość robót - 23 247, 

00 zł   brutto. Aktualnie roboty są w trakcie realizacji. Zakończenie 30.11 2017 r. Wykonawca 

: Firma Usługi Załadunkowe i Transportowe, Roboty Ziemne, Robert Mokrzycki, Hadykówka 

91. Roboty polegają na utwardzeniu drogi kruszywem łamanym oraz zamiałowaniu. 



5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 276/2,  w miejscowości  Hucina 

na długości 550 mb. Roboty polegały na wyrównaniu nawierzchni, utwardzeniu kruszywem 

łamanym i zamiałowaniu, odnowieniu rowu przydrożnego na długości 200 mb i wykonaniu  

4 przepustów. Wartość robót -  51 767, 62 zł brutto.  

6. Odnowienie rowu przy drodze gminnej Kosowy- Jaźwiny na długości 400 mb. Wykonawca 

RZSW Kolbuszowa. Wartość robót6 389, 85  zł brutto. 

7. Budowa 2 przepustów na rowie melioracyjnym, na drodze gminnej w Kosowach, dz. nr ewid.  

gr. 406. Wybudowano 2 przepusty, przestawiono słupa telefonicznego oraz wyrównano 

nawierzchnie na odcinku 80 celem przywrócenia przebiegu drogi zgodnie z ewidencją 

gruntów. Wykonawca : RZSW Kolbuszowa. Wartość  - 8 610, 00  zł brutto. 

8. Remont drogi śródpolnej w Niwiskach na długości 270 mb ( dz. nr 1411/2). Utwardzono 

remontowany odcinek drogi gruzem, następnie wyrównano  piaskiem. Przywrócono przebieg 

drogi zgonie z ewidencja gruntów poprzez obranie rowu. Wykonawca RZSW Kolbuszowa. 

Wartość robót - 7 141, 34  zł brutto. 

9. Remont drogi gminnej w Kosowach. Długość 80 mb.  Roboty polegały na obraniu rowów 

przydrożnych po obu stronach, montażu studzienek odwadniających ,wykonanie przepustu, 

utwardzeniu remontowanego odcinka kruszywem łamanym. Wykonawca; RZSW 

Kolbuszowa. Wartość robót - 9846, 15 zł brutto.  

10. Ponadto przy drogach gminnych w Niwiskach, Trześni, Hucinie, Leszczach obrano odcinki 

rowów wraz z wycięciem korzeni, które niszczyły asfalt. Roboty wykonywał ZUK Niwiska  

z pomocą gminnych pracowników drogowych. 

Następnie Stanisław Rzemień zwrócił się z zapytaniem o planowane prace związane  

z drogami w 2018 roku – Wójt poinformowała, iż w budżecie na 2018 rok nie ma w planach dróg 

śródpolnych. Dodała, iż wszystkie drogi gminne cały czas wymagają nakładów finansowych, drogi 

powiatowe mamy dobre, chodniki również.  

Wójt poinformowała zebranych radnych, że zakupiona została sól na drogi na okres zimowy, 

teraz więcej trzeba piaskować, aniżeli odśnieżać. Adam Chlebowski zwrócił się z prośbą o zakup 

pojemnika na piasek przy szkole w Niwiskach – ułatwi to bezpieczne poruszanie się autobusami. 

 Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

        

           Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 


