
Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywieniowej, Zaopatrzenia 

Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Niwiska  

odbytego w dniu 9 listopada 2017r. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Wypracowanie stanowiska w sprawie wniosku ZUK dotyczącego taryf za dostarczona 

wodę i odbiór ścieków w 2018 roku. 

2. Wnioski Komisji w sprawie obniżenia ceny żyta do celów naliczania podatku rolnego 

w 2018 roku. 

3. Całościowa ocena działań administracji gminnej w rolnictwie w 2017 roku. 

 

Przewodniczący Stanisław Bryk przywitał członków komisji, Elżbietę Wróbel – Wójta 

Gminy Niwiska i Jerzego Skibę – Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Niwiskach. 

Komisja obradowała w pełnym składzie.  

Głos zabrał Jerzy Skiba, przedstawił działalność Zakładu Usług Komunalnych  

w Niwiskach, a także propozycję podwyżki opłaty za kanalizację. Stanisław Bryk zwrócił się 

z zapytaniem o inwestycje. Kierownik ZUK poinformował, iż realizowana jest w latach 2017-

2018 budowa kanalizacji w Hucisku i Zapolu, a także odcinek wodociągu w Niwiskach. 

Stanisław Bryk poruszył temat wyroku NSA dot. opłat za przyłącza wody i kanalizacji.  

Wójt poinformowała, że wyrok dotyczył tylko tych gmin, które podjęły uchwały w tej 

sprawie, Gmina Niwiska do nich nie należy. Jerzy Skiba wracając do tematu inwestycji 

przekazał zebranym, iż modernizacja sieci wodociągowej w Kosowach bardzo poprawiła 

jakość życia mieszkańców. Kierownik poruszył temat problemu dostaw wody w Niwiskach  

w sezonie letnim, potrzebę budowy nowego rurociągu w Niwiskach w kierunku Huciska, 

który będzie służył mieszkańcom całej południowej strony Gminy Niwiska.  

W sprawie podatku rolnego (obniżenie ceny żyta) na 2018 rok Wójt Gminy Niwiska 

wyjaśniła, iż utrzymane stawki zostały z poziomu z 2017 roku. Uwag nie było.  

Radny Bryk zwrócił sie z zapytaniem o przetarg na wywóz odpadów.  

Wójt poinformowała, iż jest procedura zakończona.  

Działalność administracji gminnej w rolnictwie w 2017 roku to badanie gruntu – Wójt 

poinformowała, że skorzystało z badania 10 osób na kwotę 656 zł. Wyremontowano drogi 



śródpolne w Hucinie, Przyłęku, Zapolu i Hucisku, droga w kierunku Blizny jest w trakcie 

realizacji. Wyczyszczono rowy w Kosowach i Niwiskach – zadanie wykonały spółki wodne.  

Radny Bryk zapytał się Wójta o plany Gminy na 2018 rok w zakresie rolnictwa – 

Elżbieta Wróbel przekazała, iż nie ma takich planów.  

Radny Łakomy wnioskuje o remont drogi śródpolnej nr 218 w Trześni w 2018 roku. 

Józef Chmielowiec zgłasza remont drogi śródpolnej nr 325 do projektu budżetu na 2018 rok. 

Stanisław Bryk wnioskuje o wyczyszczenie rowów przy drodze śródpolnej  

przy S. Zygmuncie w Niwiskach – jest tam problem z wodą.  

Przewodniczący podsumowując zauważył, iż w 2017 roku 15.000,00 zł przeznaczono 

na melioracje przy drogach gminnych, kwota został wykorzystana w całości przez spółki 

wodne. W ramach środków na melioracje wykonano czyszczenie rowów w Hucinie, 

Kosowach, Niwiskach (w rejonie tzw. koszar). Realizacja remontu dróg śródpolnych  

w Hucinie, utwardzenie drogi 300 metrów na trasie Niwiska – Blizna, a także w Hucisku 

(Zapole łączące Hucisko) poprawiło jakość życia mieszkańców.  

Komisja jednogłośnie stwierdziła, iż ilość środków finansowych na rolnictwo jest 

niewystarczająca. Potrzeby są znacznie większe. Komisja wnosi, aby w budżecie na 2018 rok 

zwiększono środki na szeroko rozumianą rolnictwo, dalszą modernizację dróg śródpolnych  

(w tym drogę Niwiska-Hucisko koło S. Zygmunta, drogę nr 218 w Trześni i drogę nr 325  

w Siedlance). Umożliwi to ubieganie się o wsparcie finansowe przedmiotowych działań przez 

Podkarpacki Urząd Marszałkowski. Komisja uważa, że modernizacja dróg ułatwi rolnikom 

dojazd do pól, przyczyni się do lepszego ich zagospodarowania. Należy wzmocnić 

stanowisko merytoryczne w administracji ukierunkowane na rolnictwo. Biorąc pod uwagę 

wysokość z podatku rolnego i leśnego należy przeznaczyć większy odsetek na rolnictwo  

i inwestycje w rolnictwie. Komisja wnioskuje pod adresem administracji gminnej  

do dopingowania rolników do usuwania zakrzaczeń, które utrudniają innym użytkownikom 

gruntów działalność rolniczą.   

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 


