
Protokół 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego 

Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 20 marca 2018 roku 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Tematem posiedzenia będzie: 

1. Przegląd gminnych obiektów: szkół, świetlic, obiektów sportowych pod względem 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego (posiedzenie wyjazdowe). 

2. Program utylizacji azbestu. 

3. Program Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami 

 

Przewodniczący Stanisław Rzemień przywitał członków komisji, Elżbietę Wróbel – 

Wójta Gminy Niwiska.  

Komisja obradowała w pełnym składzie.  

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne punkt dotyczący przeglądu gminnych 

obiektów: szkół, świetlic, obiektów sportowych pod względem bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego został przełożony na kolejne posiedzenie.  

Następnie głos zabrała Karolina Sukiennik przedstawiając realizację utylizacji azbestu 

za 2017 rok. Poinformowała zebranych, iż w ramach wniosku składanego do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Niwiska pozyskała 12.470,18 zł. 

Wkład własny wyniósł 2.200,62 zł. Odebrano azbest z 21 posesji, łącznie 48 ton 600 kg. 

Aktualnie na rozpatrzenie i dofinansowanie czeka 30 wniosków, nie ogłoszono jeszcze 

naboru do WFOŚiGW, ale jeśli tylko się ukaże, będziemy aplikować o fundusze na omawiany 

cel – podsumowała Karolina Sukiennik. Dodała, iż aplikujemy zawsze na całość. Adam 

Chlebowski zwrócił się z zapytaniem, czy można ściągnięty azbest przewozić np. do PSZOK-

u. Wójt poinformowała, że jest to odpad niebezpieczny i po ściągnięciu go z dachu trzeba 

ułożyć na palecie i foliować, nie ma możliwości składowania w PSZOK. Józef Chmielowiec 

uważa, iż za mało środków przeznaczanych jest na utylizację azbestu. Następnie poruszono 

temat problemu bezdomnych psów, szczepień, braku odpowiedzialności właścicieli psów. 

Kolejno Karolina Sukiennik przedstawiła program Opieki nad Zwierzętami na 2018 rok. 

Program nie wiele różni się od tego z poprzedniego roku. Uwzględniono kilka poprawek.  



Wójt Gminy Niwiska przedstawiła projekt uchwały intencyjnej dot. zabezpieczenia 

środków finansowych na zakup średniego samochodu ratowniczo - pożarniczego  

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlance. W przedmiotowej uchwale Gmina Niwiska 

zobowiązuje się do zagwarantowania środków finansowych na zakup średniego samochodu 

ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlance w wysokości 

300.000,00 zł. Środki finansowe niezbędne na pokrycie realizacji zadania zostaną 

zabezpieczone w budżecie Gminy Niwiska w 2018 roku ewentualnie w 2019 roku w ramach 

dochodów własnych gminy.   Temat poruszony był na Komisji Rozwoju Społeczno – 

Gospodarczego, debata była długa, zaproszony był na tą komisję Prezes OSP Siedlanka.  

Wójt zobowiązała się, że w tym temacie organy gminy wypowiedzą się do końca marca br. 

Poinformowała zebranych, iż Zarząd OSP nie widzi szans na zakup nowego auta  

ze względu na możliwości finansowe gminy, zaproponowali karosację w kwocie  

480.000,00 zł na nowym podwoziu lub za ok. 200.000,00 zł karosację tylko na podwoziu 

starego obecnego samochodu OSP Siedlanka. Wójt uważa, że trzeba w temacie dyskutować, 

rozmawiać. Aktualnie auto nie przeszło przeglądu, jest wycofane z systemu, trzeba ponieść 

nakłady na poprawę pod przeglądy, ok. 10 tys, a należy sobie zadać pytanie w jakim kierunku 

idziemy, bo ponosząc nakłady ciężko będzie je odzyskać (trudno będzie sprzedać stary 

samochód pożarniczy). OSP Siedlanka ma jeszcze lekkie auto. Dodała, że był pomysł 

przekazania z OSP Niwiska samochodu do OSP Siedlanka, ale takiej możliwości nie ma,  

bo OSP mają osobowość prawną, są samochody własnością OSP Niwiska (zarejestrowane  

na OSP i na majątku). Wójt uważa, że przedmiotowa Komisja powinna się wypowiedzieć  

w temacie zakupu auta dla OSP Siedlanka. Elżbieta Wróbel dodała, że są wydatki w budżecie 

inne, jak: wyposażenie sali gimnastycznej w Przyłęku, elewacja w jednostce oświatowej  

- SP Hucina, kanalizacja Hucisko, dobudowa SP Kosowy. Zadała pytanie, co jest ważniejsze: 

samochód, czy kanalizacja? Nie można się tak licytować, musimy iść we wszystkich 

kierunkach – uważa Wójt i poddaje temat pod opinię przedmiotowej komisji. Stanisław 

Nawalany zwrócił się z zapytaniem, ile lat ma auto pożarnicze z Siedlanki.  

Wójt poinformowała, że 33 lata. Wójt uważa, że nie stać nas na nowe, czy nie lepiej kupić  

z odzysku z Niemiec? Stanisław Rzemień poinformował, że rozeznawał się w temacie, 

rozmawiał m.in. z Prezesem OSP Siedlanka. Przekazał zebranym, że kupując nowe auto 

ciężkie trzeba dać ponad milion złotych, za średnie trzeba dać około 800 tysięcy złotych,  

a za lekkie 600 tysięcy złotych. Uważa, że jeśli komenda, czy ministerstwo dałoby  

400 tysięcy złotych to jest za. A jeśli Gmina ma dać 800 tysięcy złotych na samochód, to nie. 

Radny Rzemień rozmawiał z prezesem OSP Siedlanka, który stwierdził, ze jeśli gmina dałaby 



200-250 tysięcy złotych to zrobiona zostanie kabina z przodu, silnik, ale ile to będzie 

chodziło, jak to będzie pół stare pół nowe – pyta się radny Rzemień. Stanisław Rzemień 

uważa, że lepiej kupić coś nowego, bo kupimy za 300 tysięcy złotych złom, a potem remont, 

części zagraniczne – wszystko jest drogie. Radny podał przykład auta zakupionego w Austrii 

do OSP Kosowy. Nie ma mądrego, żeby powiedział, jak rozwiązać sprawę – uważa Stanisław 

Rzemień. Przewodniczący Rzemień poprosił o wypowiedź pozostałych radnych. Zygmunt 

Kluk zasugerował podział pieniędzy na lata, ale Wójt zauważa, że za rok w budżecie  

nie będzie lepiej. Radny Rzemień proponuje dzierżawę auta z innej OSP. Wójt uważa,  

że w stare auto nie ma sensu ładować pieniędzy – potwierdził to również Stanisław Rzemień. 

Józef Chmielowiec uważa, że auto jest wyeksploatowane, na północnej stronie nie ma takiego 

zabezpieczającego mocnego auta. Adam Świder stwierdził, że nie będzie się wypowiadał. 

Wójt poinformowała, że w budżecie nie ma zabezpieczonych na to pieniędzy, jest to uchwała 

intencyjna.  

Radny Chlebowski zastanawiał się nad przychodami OSP Siedlanka.  

Uważa, że wszystkie inwestycje są ważne. Stwierdził, że 260 tysięcy złotych będzie z budżetu 

państwa, 300 tysięcy będzie od Gminy Niwiska, a chce widzieć pole do popisu Zarządu OSP, 

żeby pozyskać z komendy wojewódzkiej dotację. Wójt przekazała zebranym informacje  

o dochodach OSP Siedlanka - 46.223,61 zł – 2017r. (wydatek 49 999,69zł ; ubrania, media, 

spłata kredytu, remonty,). Radny Chmielowiec uważa, że z tą uchwałą intencyjną OSP ma  

z czym iść, OSP będą szukać dotacji. Wójt uważa, że trzeba brać siły na zamiary.  

Wójt poinformowała, że daje pod opinię Komisji Prawa przedmiotową uchwałę.  

Radny Chlebowski uważa, że Rada powinna dać światełko w tunelu, wtórował mu Radny 

Chmielowiec. Zygmunt Kluk uważa, że 300 tysięcy złotych będzie w rezerwie, resztę OSP 

niech szukają. Wójt poddała pod głosowanie projekt omawianej uchwały. Przewodniczący 

Rzemień stwierdził, że nie będą głosować, zapoznali się, a teraz zależy od Komisji Finansów, 

czy dadzą, czy nie dadzą. Radni wiedzą, na sesji musi być przegłosowane.  

Uważa, że choćbyśmy przegłosowali (komisja prawa) to i tak się nie liczy, bo musi Rada 

przegłosować. Radny Rzemień uważa, że komisja zapoznała się, teraz niech każdy decyduje 

sobie. Radny Chmielowiec uważa, że trzeba opiniować pozytywnie lub negatywnie. 

Przewodniczący Rzemień uważa, że zapoznała się komisja i jest okay.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.      

 

           Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 


