
Protokół 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego 

Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 11 stycznia 2018 roku 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Tematyka posiedzenia: 

 

1. Analiza oświetlenia ulicznego – budowa, konserwacja.  

2. Zapoznanie się z Planem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 

Przewodniczący Stanisław Rzemień przywitał członków komisji, Elżbietę Wróbel – 

Wójta Gminy Niwiska.  

Komisja obradowała w pełnym składzie.  

Obrady rozpoczęto od zreferowania przez Kazimierza Pieniek punktu dotyczącego 

Planu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Kazimierz Pieniek poinformował 

zebranych, że ustawa o klęskach żywiołowych nakłada na Wójta obowiązek dbania  

o bezpieczeństwo i porządek na terenie gminy. Ustawa ta określa akty prawne, które winna 

mieć gmina. Jednym z takich planów jest plan Zarządzania Kryzysowego opracowany  

w 2015 roku - aktualny. Innymi planami opracowanymi są: plan obrony cywilnej, plan akcji 

kurierskiej, plan stałego dyżuru, plan świadczeń rzeczowych i osobistych oraz inne. 

Wszystkie wymienione współgrają ze sobą. Kazimierz Pieniek mówił o dostępie  

do informacji niejawnych, a także o zagrożeniach możliwie występujących na terenie naszej 

gminy, do których gmina winna być przygotowana.  

Adam Świder zwrócił sie z zapytaniem o środki na poczet klęsk żywiołowych – Wójt 

poinformowała, że corocznie środki zwiększają się i są one „zamrożone” – jest to 5% 

wydatków na zarządzanie kryzysowe. 

Kolejnym tematem poruszanym podczas posiedzenia była analiza oświetlenia 

ulicznego – budowa, konserwacja. Adam Chlebowski zwrócił uwagę, iż lampy oświetleniowe 

w listopadzie za późno wyłączają się, trzeba wydłużyć czas oświetlenia w grudniu. Uważa,  

że początkiem listopada trzeba wcześniej wyłączać lampy, zaś w grudniu wcześniej włączać. 

Wszyscy radni byli zgodni, ustalono, że w miesiącu listopadzie lampy będą się świecić  

od godziny 5:15 do 6:00 rano, natomiast od 25 listopada do 14 stycznia będą włączane  

od 5:15 do 6:35. Od 15 stycznia do 31 stycznia lampy będą świeciły się od 5:15 do 6:00. 



Adam Chlebowski proponuje, aby w soboty i niedziele lampy nie świeciły się rano.  

Na posiedzeniu zaproponowano wspólnie, aby lampy świeciły się w nocy od godziny  

23:20 do godziny 23:50 od poniedziałku do piątku. Adam Chlebowski zwrócił uwagę  

na pozycję w budżecie na 2018 rok dot. oświetlenia w Kosowach – Wójt wyjaśniła,  

iż dotyczy to dokumentacji na oświetlenie. Radny Rzemień zwrócił uwagę na problem braku 

oświetlenia od strony domu strażaka w kierunku Ługnicy.  

 Na tym zakończono posiedzenie Komisji.      

           Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 


