
Protokół 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego 

Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 16 kwietnia 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. Inspekcja stanu dróg gminnych po okresie zimowym,  ich przebieg i oznakowanie, 

przegląd dróg gminnych. Podsumowanie kosztów akcji zima – ocena firm. 

 

Przewodniczący Stanisław Rzemień przywitał członków komisji, Elżbietę Wróbel – 

Wójta Gminy Niwiska.  

Komisja obradowała w pełnym składzie.  

Komisja pracowała w terenie. Stwierdzono, iż w Niwiskach na drodze do Blizny  

(za kościołem) zaraz za utwardzeniem tłuczniem potrzebny jest zestaw grubego kamienia,               

w Leszczach na „przecławskiej drodze” jest kilka dołków – trzeba wyrównać piaskiem  

lub żużlem. Kolejno Członkowie przedmiotowej Komisji byli przy szkole w Hucisku,  

w Zapolu na placu zabaw, w Trześni koło stadionu i w remizie OSP, w Siedlance na obiekcie 

nowobudowanej szatni sportowej, w Kosowach przy stadionie – gdzie stwierdzono potrzebę 

wymiany krzesełek na trybunach w ilości 25 szt., w remizie OSP w Kosowach, w obiekcie 

nowobudowanej sali gimnastycznej w Przyłęku oraz w Hucinie – na placu zabaw  

i przy dobudowie szkoły. Komisja odbyła również wizję w terenie wszystkich placów zabaw 

na terenie całej gminy.  

Adam Świder uważa, że w Leszczach potrzeba jest nawiezienia kamienia na dwie 

drogi. W Siedlance na drodze przez Groblę potrzeba jest uzupełnienia poboczy – stwierdził 

Józef Chmielowiec. Stanisław Rzemień zwrócił uwagę na problem zaniżonych poboczy  

przy drodze powiatowej w Kosowach w kierunku Niwisk, powiat musi poprawić te pobocza; 

droga na Górę Kosowską – asfalt jest jak pajęczyna. W Kosowach, na ul. Zielonej – jest tam 

gruba gałąź do usunięcia nad drogą gminną. Na drodze Kosowy – Ostrowy Tuszowskie  

na Ługnicy są dwa miejsca (dołki) do zrobienia (droga powiatowa). W Przyłęku droga  

w kierunku Huciny pod stadion – tam jest potrzeba nałożenia nowego asfaltu – stwierdził 



radny Nawalany. W Hucinie Adam Chlebowski uważa, że na ul. Pogodnej w stronę lasu 

trzeba wyciąć gałęzie; na rzece Świerczówce wycięte zostały gałęzie, trzeba tam pomyśleć  

o barierce. Radny Chlebowski dodał, że przy obiekcie LKS Hucina jest staw,  

przy którym zniszczone jest ogrodzenie – trzeba zmusić Zarząd, żeby to naprawić  

ze względów bezpieczeństwa. Zauważył radny Chlebowski, że droga polna od remizy ma być 

robiona z funduszy sołeckich; pobocza przy ul. Pogodnej są zaniżone, radny Chlebowski 

stwierdził, iż sami to zrobią, czekają na kamień. Zygmunt Kluk zwrócił uwagę na złe pobocza 

w Niwiskach, poruszył temat ogrodzenia przy UG, które jest nieestetyczne - może trzeba  

je rozebrać i uporządkować. Stwierdził, iż na uwagę zasługuję droga śródpolna koło szkoły  

w Niwiskach, kończy się tam asfalt (droga w kierunku p. Potępy) – jest tam 50 m do zrobienia 

– ten kawałek jest fatalny. Radny Chlebowski uważa, że potrzebny jest tam też rów  

i przepust, aby woda spływała w kierunku GOKiB.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.      

 

   

         Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 


