
Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywieniowej, Zaopatrzenia 

Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Niwiska  

odbytego w dniu 22 marca 2018r. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Analiza projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – wypracowanie 

wniosków. 

2. Uwagi do informacji na temat funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi – udział pracownika merytorycznego. 

 

Przewodniczący Stanisław Bryk przywitał członków komisji, Elżbietę Wróbel – Wójta 

Gminy Niwiska. 

Komisja obradowała w pełnym składzie. Pierwszy temat posiedzenia dot. programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi scharakteryzowała Karolina Sukiennik. Wójt nadmieniła 

dodatkowo, że w programie wskazano m.in.: schronisko w Strzelcach (pod Kielcami), gabinet 

weterynaryjny – w Tuszymie, azyl – siedziba Zakładu Usług Komunalnych. Większych 

zmian nie było. Radny Bryk zwrócił się z zapytaniem o adopcje psów. Karolina Sukiennik 

potwierdziła, że było ich 2 w 2017 roku, wypłacone zostało tzw. „becikowe”. Radny Łakomy 

zapytał się, co można opłacić z becikowego. Wójt poinformowała, że może to być wizyty 

weterynaryjne: szczepienie, odrobaczanie, zakup karmy, obroży. Radni nie wnieśli uwag  

do przedmiotowego punktu obrad.   

Kolejny punkt dotyczył systemu gospodarowania odpadami. Karolina Sukiennik 

poinformowała zebranych, że na dzień 14.03.2018r. zostało złożonych 1437 deklaracji  

(1388 os. fizyczne)  z czego 49 deklaracji złożone są przez podmioty. 

1-os. selektywne – 184 szt. 

2-os. selektywne – 287 szt. 

gosp. od 3 osób i więcej selektywne – 880 szt. 

1-os. nieselektywne – 16 szt. 

2-os. nieselektywne – 5 szt. 

gosp. od 3 osób i więcej nieselektywne  – 4 szt. 

Na 1437 złożonych przez gospodarstwa deklaracji - 25 właścicieli nieruchomości 

zdecydowało o niesegregowaniu odpadów. W wyniku przeprowadzonego przetargu na terenie 

Gminy Niwiska podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania 



odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne została firma Zieliński Zbigniew – 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Zieliński” z siedzibą w Rakowie  

przy ul. Klasztornej 27,  26 – 035 Raków, która jednocześnie prowadzi Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów. Umowa z firmą „Zieliński” na wywóz i zagospodarowanie odpadów 

została zawarta na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2019r., oraz na utworzenie i prowadzenie 

PSZOK-u od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. Wójt Elżbieta Wróbel dodała, że w 2017 roku 

wysłano do mieszkańców 556 upomnień. Uwag nie było. 

Ponadto omawiano sytuacje w rolnictwie. Radny Bryk poruszył sprawę wapnowania. 

Będzie możliwość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej na zakup wapna (informacja z Informatora ODR Boguchwała).  

Nie wlicza się tu przywozu i rozsiewu. Przewodniczący Bryk uważa, że administracja 

powinna pilnować tego tematu, zwrócił się z zapytaniem o przeznaczenie środków  

na transport, składowanie mogłoby być w Spółdzielni Kółek Rolniczych, rozsiewem 

odpłatnie może zająć się SKR lub Smolak.  

Radny Bryk zwrócił uwagę na okres przeprowadzania remontów dróg śródpolnych – 

uważa, że winno być to w okresie letnim, a nie końcem roku. Komisja zgodziła się z radnym 

Brykiem. 

Stanisław Bryk poruszył temat pozyskania pieniędzy na drogi lokalne, trzeba szukać 

możliwości. Wójt poinformowała, że pieniądze będą przeznaczone na drogi z listy 

rezerwowej z roku 2017. 

Radny Bryk zwrócił uwagę na składanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa, tzw. e-wnioski. Aplikacja działa teraz dobrze, ale w razie dużej 

ilości osób składających wnioski w jednym czasie zaproponował, aby pomógł informatyk  

z urzędu. Wójt stwierdziła, że nie ma kolejek, ale jeśli będzie problem, to pomoc będzie.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 

           Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 


