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Protokół 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej  Zaopatrzenia Ludności, 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Niwiska odbytego  

w dniu 17 grudnia 2015 r. 

 

 W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji. Lista obecności 

stanowi załącznik do protokołu. 

 Tematyka obrad: 

1. Konsultacja projektu budżetu na 2016 rok. 

2. Opracowanie projektu planu pracy komisji w 2016 r. 

3. Podsumowanie pracy komisji. 

 

 Ad pkt 1. Projekt budżetu gminy na 2016 rok szczegółowo zreferowała wójt 

gminy Elżbieta Wróbel, która na bieżąco udzielała wyjaśnień członkom komisji na 

poruszane problemy. 

 W dyskusji nad projektem budżetu zabrali głos: 

Radny Stanisław Bryk, który zgłosił następujące wnioski: 

1. Znaleźć 10 tys. zł. na poprawienie drogi w kierunku Blizny. 

2. Podjąć działania i tak zmodyfikować projekt budżetu, aby deficyt budżetowy 

zlikwidować. 

3. Zwiększyć kwotę środków o 5 tys. zł. na rowy melioracyjne przy drogach 

gminnych. W ramach tych środków dokonać modernizacji rowu przy drodze 

koszarniej od strony południowej. 

4. Komisja wnosi o wystąpienie do Spółek Wodnych o przeczyszczenie rowu 

melioracyjnego Niwiska k. cmentarza. 

Ponadto radny Bryk zwrócił uwagę na zagrożenie istniejące przy wyjeździe od 

SKR w Niwiskach do drogi powiatowej. Zasadzone są tam tuje, które ograniczają 

widoczność. 

 Ad pkt 2. Komisja opracowała plan pracy na 2016 rok, stanowiący załącznik do 

protokołu. 

Ad pkt 3. Komisja dokonała  podsumowania swej pracy za 2015 rok. Komisja 

zbierała się 8 razy w ciągu roku, szczegółowy wykaz oraz przebieg posiedzeń jest 

zawarty w protokołach, frekwencja była wysoka.  Komisja odbyła m.in. spotkanie z 

przedstawicielami Kół Łowieckich, opracowano stanowisko dot. sytuacji w rolnictwie 

w Gminie Niwiska. Ze szczególnie ważnych problemów Komisja uznaje realizację przez 

Wójta Gminy Niwiska ustawy o ochronie gruntów ornych i leśnych, melioracje rolne, 

drogi śródpolne, gospodarkę odpadami oraz zaopatrzenie mieszkańców w wodę  

i odbiór ścieków. Informacje na temat działalności były składane na posiedzeniach 



str. 2 
 

Rady Gminy, jeżeli taka potrzeba wystąpiła. Komisja opiniowała także propozycje 

Wójta Gminy dot. rolnictwa zawarte w budżecie, względnie wystąpieniach dot. 

rolnictwa. 

 

               Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

           Protokołowała:                                                  Przewodniczący Komisji: 

 

 


