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Protokół 

z posiedzenia komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego 

odbytego w dniu 19 stycznia 2017 roku. 

 

 W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji. Z listy osób 

zaproszonych udział wzięli: 

- pani Jolanta Marut – zastępca wójta gminy, 

- pan Stanisław Staroń – insp. Urzędu Gminy 

- pan Kazimierz Pieniek – kierownik USC 

 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Tematyka obrad: 

1. Analiza oświetlenia ulicznego – budowa, konserwacja. 

2. Zapoznanie się z Planem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 Obradom przewodniczył pan Stanisław Rzemień. Komisja otrzymała 

harmonogram załączania i wyłączania oświetlenia drogowego na terenie gminy 

Niwiska. 

 Komisja podjęła wniosek, aby w okresie zimowym wydłużyć czas świecenia w 

godzinach rannych o 10 minut  ( z 620 do 630). 

 Sprawa budowy i konserwacji. 

 Radny Rzemień zgłasza potrzebę założenia 3 lamp ulicznych na odcinku od 

Domu Strażaka w Kosowach w stronę Ługnicy. Są tam zakręty, ponadto wąska jezdnia 

oraz płoty. Na tym odcinku brak jest słupów. 

 Radny Chlebowski stwierdził, iż w Hucinie od 20 lat nie została zamontowana 

żadna lampa. Dobudowało się kilkanaście nowych domów, mieszkańcy na ul. 

Granicznej mocno upominają się o założenie lamp tym bardziej, że są słupy. Założenie 

choćby 2 lamp sprawę by rozwiązało. 

Sprawa druga – był wniosek mieszkańców wsi Kosowy i Hucina w temacie oświetlenia 

ul. Jana Pawła II. Były uwagi, że robi się oświetlenie od skrzyżowania w stronę Kosów, 

nic natomiast nie robi się w drugą stronę. Mieszkańcy nie mają odpowiedzi w tym 

temacie. 

 Radny Rzemień zgłasza potrzebę rozwiązania problemu na odcinku od Kościoła 

w Kosowach w stronę Huciny na ul. Popiełuszki, gdzie są zamontowane lampy, ale 

oświetlają ogródki. 

Również przypomniał, iż był wniosek o wykonanie oświetlenia od krzyżówki  

w Kosowach w stronę Niwisk, aż do trzech Krzyży. 

 Zdaniem radnego Chlebowskiego jest to poważna inwestycja i bardzo 

kosztowana, ale aby rozwiązać problem to należałoby zamontować 1 lampę koło 

pana Urbana, drugą koło pana Kotuli i może trzecią koło pana Potępy. 
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 Radny Rzemień zastanawia się, czy nie zasadnym byłoby wykonanie jednej 

inwestycji, ponieważ wzdłuż tej drogi powstają domy. Dlatego dokumentację 

należałoby wykonać na oświetlenie ulicy Jana Pawła II na odcinku od krzyżówki w 

Kosowach w stronę Niwisk do trzech Krzyży i sukcesywnie budować linię. 

 Pan Stanisław Staroń zasygnalizował, iż wiele zależy od tego, w jakim punkcie 

będzie zlokalizowany układ pomiarowy, czyli jakie warunku wyda Zakład 

Energetyczny. Nie da się wstawić słupów oświetleniowych w środek bez układu 

pomiarowego. 

 Radny Kluk wspomniał o drodze idącej od szkoły w dół. Na rogu jest lampa, ale 

chyba pana Smolaka bo skierowana na jego posesję. Radny wnioskuje, by odwrócić  

tą lampę, by świeciła na drogę. 

 Pani Jolanta Marut wyjaśniła, iż w ramach rewitalizacji musimy pomyśleć o 

takim oświetleniu, które będzie estetyczne. Częścią rewitalizacji będzie przebudowa 

linii energetycznej, może w ramach tego uda się kompleksowo rozwiązać ten 

problem. 

 Radny Chlebowski dodał, iż słup o którym mówił radny Kluk jest bardzo 

niebezpieczny, ponadto szpeci otoczenie.  Ponadto należy starannie wyprofilować 

zakręty na drodze. 

Sprawa konserwacji lamp. 

 Radny Stanisław Rzemień stwierdził, iż żarówki  ledowe zużywają mniej prądu 

nawet o 80%, świecą bardzo wyraźnie białym światłem. 

 Wg rozeznania pana Staronia żarówki te są bardzo drogie, nie mamy informacji 

na temat ich żywotności. Nie słyszy się o masowej wymianie żarówek zwykłych na 

ledowe.  Firmy nie potrafiły wyliczyć oszczędności. Pan Staroń zadeklarował się do 

rozeznania sprawy. 

 W drugiej części obrad pan Kazimierz Pieniek zapoznał komisję z Planem 

Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na wstępie podkreślił, iż ważność 

zagadnienia wynika z tego, że dotyczy obywateli, którzy muszą być chronieni na 

wypadek pewnych zagrożeń spowodowanych siłami natury bądź zamierzoną lub 

niezamierzoną działalnością człowieka. Ustawa o klęskach żywiołowych nakłada na 

wójta obowiązek sporządzenia odpowiednich planów. Oprócz planu zarządzania 

kryzysowego, opracowane są plany obrony cywilnej, akcji kurierskiej, stałego dyżuru, 

operacyjne, świadczeń osobistych i rzeczowych. Te wszystkie plany maja na celu 

zabezpieczenie obywateli przed zagrożeniami. 

Do potencjalnych zagrożeń należy zaliczyć: 

- zagrożenia pożarowe i wybuchowe, 

- zlokalizowane są stacje paliw, sprzedaż butli gazowych odbywa się w sąsiedztwie 

sklepów, 

- kompleksy leśne, 

- zagrożenia komunikacyjne, 
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- drogą Mielec – Leżajsk przewożone są niebezpieczne ładunki, może dojść do 

rozszczelnienia zbiorników, 

- mogą wystąpić katastrofy budowlane, 

- gradobicie, susze, zagrożenia powodziowe, 

- epidemie, 

- terroryzm, 

- zagrożenia związane z infrastrukturą, np. rozszczelnienie wodociągu, 

- zagrożenia radiologiczne. 

 W dyskusji zabrali głos: 

 Radny Chlebowski widzi zagrożenie wynikające z podtopień spowodowanych 

niedrożnością rzeki Świerczówka. Bobry zbudowały tamy, woda się cofa. 

 Radny Świder zadał pytanie, jak są zabezpieczone ujęcia wody? 

 W odpowiedzi pan Pieniek wyjaśnił, iż to zabezpieczenie – wg opinii kierownika 

ZUK - nie jest wystarczające. Są zabezpieczenia mechaniczne, ale to jest mało. 

 Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o właściwe zabezpieczenie ujęć wody 

poprzez zamontowanie monitoringu z systemem alarmowym (dot. Niwiska  

i Przyłęk). 

 Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

              Protokołowała: 

                 

 

 


