
Protokół 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Reagowania Kryzysowego 

Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 17 maja 2018 roku 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Tematem posiedzenia będzie: 

1. Kontrola zabezpieczeń ujęć wody w Niwiskach i Przyłęku. Informacja na temat 

sprawności sieci wodociągowej, hydrantów. 

2. Ocena czystości i porządku w Gminie Niwiska 

 

Przewodniczący Stanisław Rzemień przywitał członków komisji, Elżbietę Wróbel – 

Wójta Gminy Niwiska, Jerzego Skibę – Kierownika Zakładu Usług Komunalnych.  

Komisja obradowała w pełnym składzie.  

Komisja pracowała w terenie, wizytowali ujęcia wody w Niwiskach i w Przyłęku. 

Uwag nie było. Jerzy Skiba poinformował zebranych, ze na terenie gminy znajduje się  

320 hydrantów, wszystkie są w należytym stanie technicznym. Kierownik ZUK wyjaśnił 

regulacje ciśnienia w poszczególnych miejscowościach, warunki techniczne. Potwierdził,  

iż okres letni jest najcięższym okresem dla sieci wodociągowej, mieszkańcy podlewają 

codziennie ogródki, korzystają z dużych basenów – wszystko w jednym czasie, co powoduje 

problem z wodą. Jerzy Skiba wspomniał o planie budowy wodociągu w Niwiskach, awariach, 

które powodują krótkie przerwy w dostawie wody, częstych badaniach sanepidu dot. bakterii 

w wodzie, ich kosztów ponoszonych przez Zakład. Jerzy Skiba uważa, że ten rok jest 

najgorszym pod względem finansowym, jest centralizacja VAT-u, w ramach tego zmienił się 

wzór przeliczenia pre-wskaźnika do odliczenia VAT-u, odszedł pracownik na emeryturę, 

wypłacono mu odprawę, nie przyjęto nowego pracownika. Zygmunt Kluk proponuje 

prognozowane odczyty za wodę, tak jak jest to w przypadku opłaty za prąd, czy gaz. 

Stanisław Rzemień uważa, że jest cały czas problem z ciśnieniem wody w naszej gminie. 

Wójt uważa, że jest postęp w tej kwestii, idealnie nigdzie nie ma, coś się naprawia, coś się 

psuje. Jerzy Skiba dodał, że co roku coś się dzieje w tym temacie. Wójt poinformowała,  

że Wody Polskie zaakceptowały ceny za wodę i kanalizację. Są one na bardzo podobnym 

poziomie. Jerzy Skiba uważa, że w następnych latach mogą one wzrosnąć ze względu  

na podwyższenie opłat, w tym opłatę za korzystanie ze środowiska.  



W temacie czystości i porządku na terenie gminy Niwiska zebrani uważają,  

że jest dobrze, Wójt dodała, że problemy są codziennie w tym temacie (wyrzucanie odpadów 

budowlanych na drogi polne, śmiecie przy drodze) – jest to usuwane na bieżąco.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.      

 

   

         Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 


