
Protokół 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego 

Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 15 lutego 2018 roku 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Tematem posiedzenia będzie: 

1. Analiza stanu gospodarki komunalnej, odbiór odpadów. 

2. Informacja w sprawie umorzeń podatków od osób cywilnych i prawnych 

3. Analiza oświetlenia ulicznego.  

 

Przewodniczący Stanisław Rzemień przywitał członków komisji, Elżbietę Wróbel – 

Wójta Gminy Niwiska.  

Komisja obradowała w pełnym składzie. Wójt Gminy Niwiska poinformowała 

zebranych, iż pierwszy punkt obrad dot. stanu mienia komunalnego nie jest w kompetencji 

przedmiotowej komisji, temat należy do Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, 

Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usług. Ponadto dodała, iż stan mienia komunalnego 

opisany jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Niwiska, który otrzymują wszyscy 

radni.  

Następnie omówiono temat odbioru odpadów. Zwrócono uwagę, iż nowy odbiorca 

odpadów odbiera śmiecie w godzinach wczesno-porannych, od 7:00 rano (tak jest wskazane 

w harmonogramie), nie wszyscy mieszkańcy wystawiają kosze o tej porze i dochodzi  

do sytuacji, iż odpady nie są odbierane. Ponadto odpady w workach selektywnych są 

sprawdzane przez odbiorcę, tj. P.H.U. Zieliński, są przypadki, że w selektywnych workach 

znajdują się odpady mieszane – wtedy worki nie są zabierane. Wójt Gminy Niwiska dodała, 

że zakupione zostały nowe pojemniki 1100 litrów – postawione przy szkołach  

i przedszkolach, a także nowe pojemniki kp-7, które będą stały przy cmentarzach. Radni 

zwrócili uwagę, aby kontenery stały na listwach, a nie bezpośrednio na ziemi. Dla wszystkich 

mieszkańców zostały rozdysponowane ulotki informujące o segregacji odpadów  

i zanieczyszczaniu powietrza (palenie odpadów).  Józef Chmielowiec poruszył temat PSZOK 

(Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) – Karolina Sukiennik przekazała,  

iż przekazywane są do niego odpady rozbiórkowe, budowlane. W przypadku odpadów 

wielkogabarytowych mieszkaniec musi zgłosić wcześniej do firmy takowe odpady.  



Adam Chlebowski zwrócił sie z zapytaniem o płatności dot. odpadów. Wójt wyjaśniła, że jest 

ścisła i bieżąca weryfikacja w tym temacie.  

Kolejno podjęto temat oświetlenia na terenie Gminy Niwiska – na poprzednim 

posiedzeniu ustalono dni i godziny włączania i wyłączania oświetlenia. Stanisław Staroń 

poinformował zebranych, że po rozmowie z energetyką, nie jest możliwe wyłączanie świateł 

w weekendy. Józef Chmielowiec stwierdził, że rano światła winny świecić się dłużej.  

Wójt stwierdziła, iż Inspektor Staroń będzie interweniował osobiście w energetyce  

w tej sprawie.  

Następnie poruszono temat umorzeń podatków od osób prawnych i fizycznych. 

Informacje przedstawiła Inspektor Jolanta Salach. Odnośnie osób prawnych – nie wpłynęły 

żadne wnioski o umorzenie podatku, natomiast w przypadku osób fizycznych –  

było 6 wniosków (Trześń-1, Siedlanka-2, Niwiska-3). Cztery wnioski zostały rozpatrzone 

pozytywnie, natomiast dwa wnioski zostały bez rozpatrzenia (nie spełniały warunków 

formalnych). Łączna kwota umorzonego podatku osób fizycznych w 2017 roku wynosiła 

2.810,00 zł.  

 Na tym zakończono posiedzenie Komisji.      

 

           Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 


