
Protokół 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania 

Kryzysowego Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 30 czerwca 2014 roku. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji. 

Tematem posiedzenia było: 

Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z wyjazdowego posiedzenia 

odbytego w dniach 31.03.2014r. i 8.04.2014r. 

           Wójt Gminy Pani Wróbel poinformowała o stopniu realizacji zaleceń Komisji. 

- Ogrodzenie wokół remizy OSP w Przyłęku zostało poprawione przez pracowników 

zatrudnionych w Urzędzie Gminy.  

-Szalety na działce Remizy OSP w Przyłęku zostały zlikwidowane, wprawdzie nie 

całkowicie, pozostał fundament, będzie próba jego usunięcia. 

- Na długości 800 m został położony asfalt na drodze Hucisko – Leszcze przez Pustki i 

obrobione pobocza. Pozostała część czeka – kwestia pieniędzy. Jest zrobiony protokół 

szkód klęsk żywiołowych roku 2014, jeżeli będzie pozytywna weryfikacja Komisji 

Wojewody, to jest nadzieja na zrobienie obwodnicy.  

- Droga Hucisko koło Pana Haracza – jeżeli będą w budżecie pieniądze. Tylko na 

pewnym odcinku jest droga gminna, pozostała część na terenie Gminy Kolbuszowa. 

- Droga Trześń za stadionem koło Pana Ofiary – skomunalizować i położyć asfalt.  

Droga do wjazdu do Pana Surdeja Stanisława – właścicielem jest Gmina Niwiska. 

(Trzeba sprawdzić, czy uregulowany jest stan prawny). Pozostała część – 14 

władających i skomunalizować nie ma możliwości. Nie wiadomo, czy udałoby się 

przez zasiedzenie. Gmina Niwiska ma wyrok na zasiedzenie drogi koło stadionu, było 

powiadomione 42 strony, te osoby które zgłosiły się na rozprawę były za tym, by 

Gmina drogę przejęła. Jak będzie przy kolejnej drodze – na pewno trzeba mieć 

minimum w budżecie 6 tys. zł., żeby złożyć wniosek. Nie wiemy, czy efekt będzie 

pozytywny. 

- Droga resztówka w Przyłęku w kierunku Multany – nawierzchnia jest poprawiona 

- Droga od szkoły w Przyłęku w kierunku Piłatów – na dzień dzisiejszy poprawiona 

kamieniem, Pani Wójt widzi tę drogę jako drogę śródpolną w następnym roku do 

wniosku do Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego. Przede wszystkim trzeba tam 

wyprowadzić wodę z góry na drugą stronę do rowu melioracyjnego. 

- droga od szkoły w kierunku Folusza (cegielnisko) – wymaga położenia asfaltu. Na 

dzień dzisiejszy jest fatalna, jest tam szkoda powodziowa i czekamy na przyjazd 

komisji. 

- Wystąpiono z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych o sukcesywne ścinanie 

poboczy na drogach powiatowych oraz dokonanie ponownej naprawy pęknięć na 

drodze w Przyłęku z uwagi na to, że poprzednie nie przyniosło żadnego efektu. 

Dyskusja. 

- Radny Wacław Pogoda zwrócił uwagę, iż pełny efekt byłby wówczas, gdyby się dało 

ubić kliniec na drogach. Może trzeba zakupić wibrator dla dróżników zatrudnionych  

w Urzędzie Gminy. Urządzenie to byłoby potrzebne do naprawy. Zrzucony kliniec 



rozleciał się luźno dookoła, za niedługo zostanie z dołków wyrzucony przez 

samochody. 

- Radny Piotr Skiba zgłasza problem – w Trześniu koło szkoły rozsypuje (rozsuwa) się 

chodnik. Należy go poprawić. Sprawa druga – należałoby w przyszłości pomyśleć o 

podniesieniu warstwy asfaltu na drodze w kierunku szkoły przynajmniej na odcinku 

wzdłuż chodnika. 

Do powyższego ustosunkowała się Pani Elżbieta Wróbel. 

- Będziemy poprawiać chodnik powiatowy od remizy OSP do przystanku. Zostanie też 

poprawiony rozsunięty odcinek koło Pani Surdej. Powyższe prace zostaną wykonane 

w m – cu lipcu.  

Jeżeli chodzi o drogę do szkoły – położona była tylko warstwa ścieralna pewnej 

grubości. Chodnik był zrobiony wcześniej. Przyszłościowo musi być położona druga 

warstwa i wówczas trzeba będzie podnieść zjazdy. 

- Zabierając głos radny Pogoda zadał pytanie, jak jest w dokumentacji jeżeli chodzi  

o drogę przed Rogalą, jest tam zjazd na łuku, doga wychodzi w lesie w miejscu, gdzie 

zaczynają utwardzać. Droga ta w tej chwili nie ma zjazdu. Czy będzie utrzymywana 

dalej? 

- Droga jest przypisana Gminie, nie jest uregulowany stan prawny. Na dzień dzisiejszy 

nikt nią nie jeździ. Mamy multum takich dróg przypisanych. Dopisano użytkownik - 

Urząd Gminy, tylko my możemy mówić o drogach, których uregulowany jest stan 

prawny. 

- W pierwszej kolejności należy robić te drogi, gdzie jeżdżą ludzie – uważa radny 

Skiba. Później – jeżeli będą pieniądze – można robić resztę.  

           Następnie toczyła się dyskusja, gdzie wymieniano szereg dróg nie mających 

uregulowanego stanu prawnego. Fatalna jest droga do Pana Serafińskiego. 

Niejednokrotnie rzeczywisty przebieg drogi jest inny, aniżeli w mapach. Niektóre 

drogi pozarastały, trudno dojechać sprzętem do pól, żeby je uporządkować.  

               Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokołowała:                                                          Przewodniczący Komisji 

 

                                                                                         Zygmunt Kluk 


