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Protokół 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy odbytego w dniu  

19 grudnia 2016 r. 

 

Komisja obradowała w pełnym składzie. Lista obecności  członków komisji oraz 

zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu. 

Tematyka : 

1. Konsultacja projektu budżetu gminy na 2017 rok. 

2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok. 

3. Podsumowanie pracy Komisji. 

 

 Ad pkt 1. Zgodnie z sugestią przewodniczącego komisji pani wójt omówiła 

planowane dochody i wydatki w dziale Rolnictwo oraz Gospodarka Komunalna i 

Ochrona środowiska.  

W projekcie wskazane są 3 drogi śródpolne, tj. modernizacja drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych (tzw. Krzywda w Hucisku), modernizacja drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w m – ci Hucina (c.d. ul. Akacjowej), modernizacja drogi gruntowej  

w m – ci Przyłęk – ok. 250 m. 

 Radny Bryk widzi potrzebę poprawy drogi biegnącej koło p. Zygmunta  

w kierunku Huciska. Powinny się znaleźć środki na to zadanie. 

Ponadto w dalszym ciągu należy robić drogę w kierunku Blizny -  znaleźć 20 –  

30 tys. zł na jej wykonanie, ponieważ rolnicy jeżdżą tą drogą do swoich lasów. 

 Pani wójt – jak poinformowała - była w sprawie tej drogi u nadleśniczego gdzie 

otrzymała odpowiedź, że dla lasów droga ta nie jest niezbędna. Na dzień dzisiejszy 

sprawę załatwiono odmownie. 

 Radny Bryk proponuje  kwotę na melioracje zwiększyć do 30 tys. zł. Na 

hektarach w Niwiskach robić dalszy ciąg drenarki. Została ona poprzerywana przy 

budowie stadionu sportowego czy szkoły, Chodzi o to, by grunty utrzymać na jakimś 

takim mizernym minimalnym poziomie. 

 Zdaniem radnego Łakomego przydałaby się 1 lampa przy drodze na 

oczyszczalnię. 

 Radna Dłużeń zwraca się z prośbą o położenie żużla na drodze polnej 

wychodzącej na tzw. krzywdę. 

 Radny Magda wspomniał o szukaniu środków na badanie i wapnowanie gleb. 

 Również radny Bryk jest zdania, że należy szukać możliwości , by wesprzeć 

wapnowanie gleb. Kolejnym – bardzo ważnym tematem – to znalezienie   

10 – 15 tys. zł. na działania prozdrowotne. 

 Pani wójt wyjaśniła, iż celem uruchomienia środków na działania 



2 
 

prozdrowotne musi być opracowany przez gminę program, a następnie pozytywnie 

zaopiniowany przez Warszawę. Ponieważ w ub. roku pozytywnej opinii nie 

uzyskaliśmy, zeszliśmy z tego zadania. W roku 2017  starania ponowimy. 

 Wracając do spraw rolnictwa radny Bryk zaproponował, aby środki z funduszu 

ochrony środowiska przeznaczyć na wsparcie rozsiewania wapna. 

 Zdaniem Komisji propozycje komisji są  z wielu względów, m.in. społecznych, 

zdrowotnych oraz ekologicznych wskazane, aby podejść do nich poważnie 

i zrealizować. 

 Ad pkt 2. Komisja opracowała projekt planu pracy na 2017 rok, który zostanie 

przedłożony Radzie Gminy na najbliższej sesji. 

 Ad pkt 3. W ostatnim punkcie Komisja zajmowała się podsumowaniem pracy 

za rok 2016. W planie pracy Komisji przyjęto, że odbędzie się 8 posiedzeń, wszystkie 

posiedzenia odbyły się zgodnie z planem pracy, frekwencja wynosiła 100 %. Tematyka 

prac komisji opisana jest w planie pracy. Szczególny nacisk komisja położyła na 

ochronę gruntów ornych i leśnych – było to omawiane praktycznie na każdym 

posiedzeniu, kwestie wapnowania, melioracji oraz odbudowy i budowy dróg 

śródpolnych. Bardzo ważnym zagadnieniem było zaopatrzenie mieszkańców w wodę 

 i odbiór ścieków. Komisja opiniowała także propozycje wójta gminy dot. ustalania 

ceny żyta pod potrzeby naliczania podatku rolnego. Ważnym zagadnieniem – 

mającym zdaniem komisji wpływ na warunki gospodarowania w rolnictwie są szkody 

łowieckie i ich szacowanie. W związku z tym Komisja Rolnictwa sporządziła opinię 

zawierającą uwagi pod adresem kół łowieckich a także uwagi skierowane do instytucji 

okołorolniczych takich jak: ODR, ARiMR dotyczące kwestii związanych z ich 

działalnością. Na bieżąco komisja omawiała sprawy związane z nowelizacją ustaw dot. 

rolnictwa, takich jak: 

a) nowelizacja ustawy o sprzedaży gruntów ornych i leśnych, 

b) nowelizacja ustawy o likwidacji szkód łowieckich oraz ustawy o sprzedaży 

bezpośredniej. 

Nie wszystkie wnioski komisji zostały przyjęte przez wójta gminy do realizacji. 

Spektrum działań Komisji było znacznie szersze, zainteresowanych Komisja odsyła do 

protokołów. 

 Na tym zakończono posiedzenie. 

W załączeniu: 

Projekt planu pracy na 2017 rok. 

 

                 Protokołowała:                                                Przewodniczący Komisji:  
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