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Protokół 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy odbytego w dniu  

17 kwietnia 2015 r. 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli : członkowie komisji wg listy obecności, wójt gminy 

Elżbieta Wróbel, prezes GSW Jan Kwaśnik oraz przedstawiciel RZSW  

w Kolbuszowej Bronisław Wiktor. 

 

Tematyka: 

1. Informacja Gminnej Spółki Wodnej, Rejonowego Związku Spółek Wodnych oraz 

przedstawiciela Urzędu Gminy na temat planowanych prac w zakresie melioracji w 

gminie Niwiska. Omówienie potrzeb. 

2. Ocena realizacji zadań w tym zakresie. 

 

Przewodniczący komisji wprowadził dodatkowo dwa punkty: 

3.Omówienie sytuacji związanej ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem 

odpadów z terenu gminy Niwiska w związku z ostatnim przetargiem. 

4. Rozszerzenie informacji podanej na sesji na temat fotowoltaki. 

 

                 Informację z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Niwiskach przedstawił 

pan Jan Kwaśnik. Podstawowym zadaniem spółki jest prowadzenie prac związanych z 

konserwacją urządzeń melioracyjnych oraz budowa nowych. Obejmuje swoją 

działalnością siedem sekcji wiejskich: 

- sekcja wiejska Niwiska  -posiada 17158 mb. rowów odwadniających, 

- sekcja wiejska Trześń – 7339 mb. rowów odwadniających, 

- sekcja wiejska Hucina – st. – 8345 mb. rowów odwadniających, 

- sekcja wiejska Kosowy – 3560 mb. rowów odwadniających, 

- sekcja wiejska Hucisko – 3920 mb. rowów odwadniających, 

- sekcja wiejska Siedlanka – 4810 mb. rowów odwadniających, 

- sekcja wiejska zapole – 3940 mb. rowów odwadniających. 

Prace konserwacyjne prowadzone są w miarę regularnie na terenie każdej sekcji, 

polegają na koszeniu skarp rowów, odmuleniu dna i przepustów, wycięcia zakrzaczeń, 

naprawa zniszczonych przepustów oraz wyrównaniu wyrw na skarpach. Użytkownicy 

gruntów, na których oddziaływają urządzenia melioracyjne opłacają składki, których 

wysokość ustalona jest na gminnym zjeździe. W roku 2015 składka wynosi 30 zł od  

1 ha zmeliorowanej powierzchni, najniższa – przy małych powierzchniach – 20 zł. 

Planowane dochody z tyt. składek w roku 2015 to kwota 30 699,00 zł. Ściągalność w 

roku 2014 wyniosła 67%. 

                 Przedstawiciel Rejonowego Związku Spółek Wodnych Bronisław Wiktor 

zreferował wykonalność w roku 2015. Rozpoczęto prace od konserwacji rowu w 

Hucinie o długości 1800 mb., wartość prac konserwacyjnych – 7 056,36 zł, planowane 

składki roczne - 6 298,00 zł. W Trześni wykonserwowano rów o długości 1150 mb., 

co kosztowało 3 784,04 zł., planowane składki – 3 873,00 zł. Hucisko – rów  

o długości 1050 mb., wartość prac – 5 377,06 zł., planowane składki 2 844,00 zł. 



2 

 

Kosowy - rów o długości 600 mb., wartość prac wykonanych – 2 978,30 zł., 

planowane składki 2 774,00 zł. 

Do wykonania planowany jest rów główny w Niwiskach.- od rzeki Trześniówka po 

most w Niwiskach. Obecnie będzie odbywał się nabór wniosków na pomoc dla Spółek 

Wodnych. Urząd Wojewódzki może dofinansować do 30% wykonanych prac, Urząd 

Marszałkowski – 17 – 20%.  

Dyskutant wspomniał o bobrach, które niszczą to, co zostało na rowach zrobione 

podczas prac konserwacyjnych.. Nie ma praktycznie rowów, gdzie bobry nie miałyby 

swojego siedliska. 

W Zapolu planowany jest rów od Domatkowa po lewej stronie. Ludzie mają dużo 

pretensji o rów k. cmentarza w Niwiskach, spadek prawie jest zerowy. 

                 Dyskusja: Radny Bryk zgłasza potrzebę konserwacji starego rowu na 

Zadworzu. Należałoby rozważyć możliwość pogłębienia pewnego odcinka. Spółki 

wodne mogą szukać środków w samorządach, Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie 

Marszałkowskim. W ramach otrzymanej pomocy należy widzieć gminę Niwiska. 

Sprawy rolne muszą być przez samorząd dostrzegane. Z jednej strony zarastają rowy,   

z drugiej strony zakrzaczenia, zachwaszczenia niszczą drenarki, kolejni niszczyciele to 

dzik, sarna, jeleń. Efekt jest taki, że rolnik rzuca to wszystko, nie chce gospodarzyć, 

 a młodzież nie bierze się za rolnictwo. Każdy mądry rządzący tym krajem, który zna 

historię i wie, jak ludzie walczyli o żywność, to dba o rolnictwo. Widząc działania 

wszystkich wójtów nie zauważa się nadzwyczajnego działania w tym kierunku. 

               Radna Dłużeń zgłasza rów w Hucisku za lasem w kierunku pana Haracza. 

Jest on zamulony, dawno nie czyszczony, utworzyło się grzęzawisko. 

               Przedstawiciel GSW wyjaśnił, iż spółka nie administruje tego rowu. 

               Pani Elżbieta Wróbel zleciła w tym roku wyczyszczenie rowu za cmentarzem 

w Kosowach. Pozostało 300 m tego rowu po drugiej stronie na Kłodziny w kierunku 

Siedlanki, ale skończyły się pieniądze. Sukcesywnie współpracuje z Rejonowym 

Związkiem Spółek Wodnych przy czyszczeniu i odkrzaczaniu rowów 

               Radny Bryk sugeruje, aby w ramach wolnych środków przeczyścić kawałek 

rowu idącego przy drodze koszarniej w stronę torfów w Niwiskach. Drugi odcinek 

wymagający oczyszczenia to rów za cmentarzem w Niwiskach. 

               Radna Dłużeń prosi, by wziąć pod uwagę czyszczenie rowu w Hucisku, 

wskazała jego lokalizację. 

                

                Przechodząc do kolejnego punktu pani Elżbieta Wróbel przedstawiła kwestie 

przetargów. Odbyły się dwa przetargi, został unieważniony kolejny i ponownie 

rozpisany na obsługę gminy Niwiska od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 roku.  

W I przetargu startowała tylko jedna firma DEZAKO Dębica. Rozpisany był z 

zakresem dotychczasowej umowy. (12 x w roku zmieszane, 8 x segregowane, 1 x w 

miesiącu odbiór z miejsc publicznych z sprzątaniem przystanków, 1 x w miesiącu 

odbiór dzwonków, dostarczenie 1500 pojemników na śmieci dla posesji 

zamieszkałych, obsługę podmiotów niezamieszkałych. Pierwszy przetarg był bez 

prowadzenia PSZOK, z odbiorem 1 x w kwartale odpadów zgromadzonych na 

PSZOK. Kwota DEZAKO do przetargu była 634 608,00 zł. za dwa lata obsługi 

systemu. Przypis w budżecie na rok 2015 wynosi 282 416,02 zł., gdzie złożonych jest 

1324 pozycji od osób fizycznych i 49 pozycji od podmiotów. W roku 2014 system 
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gminę Niwiska kosztował 306 363,22 zł., zebrano 279 000, 00 zł.,   gmina dołożyła 

44 674 zł. Żeby rozpatrzyć przetarg, musi się system bilansować. Przetarg został 

unieważniony i rozpisany drugi. Startowało 3 firmy, Firma Budowlana Krzysztof 

Strzępka,  Mieleckie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Mielec, DEZAKO 

Dębica. Najniższa kwota – 692 964,00 zł.(Strzępka). 

Aby rozpatrzyć przetarg trzeba przyjąć następujące kierunki działania – albo zejść z 

liczby częstotliwości odbioru odpadów albo podnieść opłatę śmieciową. Po Komisji 

Rozwoju Społeczno – Gospodarczego drugi przetarg został również unieważniony i 

ogłoszony kolejny na 2 i poł roku. Wywóz odpadów zmieszanych 12 x w roku, 

selektywnych 6 x w roku, z miejsc publicznych 1 x na kwartał, wywóz z PSZOK – 1 x 

na kwartał. Jeżeli system się nie zamknie, trzeba dyskutować nad podniesieniem 

opłaty śmieciowej. Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego sugeruje 

podniesienie o 10% opłaty śmieciowej we wszystkich pozycjach. 

                 Zdaniem radnego Bryka podniesienie o 10% gospodarstwom jedno czy 

dwuosobowym będzie niesprawiedliwe. Należałoby w pierwszej kolejności sprawdzić 

deklaracje. Należałoby rozważyć, czy nie wprowadzić odpłatności od osoby, natomiast 

dla wieloosobowych rodzin wprowadzić kartę dużej rodziny, niech opieka społeczna 

się tym zainteresuje i w oparciu o kartę dużej rodziny dofinansować system z opieki 

społecznej albo z budżetu gminy. Jeżeli nie można dofinansować systemu wprost to 

można go dofinansować pośrednio. 

                Pani wójt zrobiłaby inaczej, jedno i dwuosobowym rodzinom pozostawić 

dotychczasową stawkę, trzyosobowym podnieść na 19 zł, czteroosobowym na 21 zł, 

pięcioosobowym na 22 zł, sześcioosobowym i więcej na 24 zł. 

                Radny Bryk podawał przykłady na to, że  obecny system jest 

niesprawiedliwy. Zastanawiano się nad zmniejszeniem kosztów systemu śmieciowego 

poprzez ograniczenie częstotliwości wywozu odpadów z PSZOK, opróżniania 

dzwonków. Samo rozpisanie trzeciego przetargu uznano za dobre. Zachęta np.  dla 

Strzępki byłoby wprowadzenie zwolnień podatkowych. Można z nim rozmawiać i 

może za te środki bez podwyżki stawek by się obeszło. Byłaby to najbezpieczniejsza 

metoda bo spokojna. Konkretne propozycje radni przygotują na kolejną sesję.  

              Zarząd Województwa Podkarpackiego w II połowie maja przeprowadzi nabór 

wniosków do programu w PROW – informuje pani wójt. Kryterium – dochód na 

mieszkańca. Ukazały się zasady, jest ankieta dla osób fizycznych. Gmina 

maksymalnie może pozyskać 200 tys. euro tj. 844 tys. zł. Dochodzi 10 % wkładu 

własnego, czyli wartość wniosku wynosi 920 tys. zł. Wniosek obejmujący  50% kwoty 

musi uwzględniać osoby fizyczne. 

Koszt przygotowania dokumentacji w granicach 16 tys. zł. W umowie będzie zawarte 

złożenie wniosku, jego pilotowanie, przygotowanie przetargu. Przetarg będzie 

uzależniony od pozytywnego wyboru województwa. Inwestycja musi być wykonana i 

rozliczona do października br. Osoba fizyczna chcąc przystąpić do programu musi być 

właścicielem domu i działki. Całkowity koszt wykonania instalacji przy 3 kWh 

wyniesie 24 tys. zł na bardzo dobrych produktach niemieckich. Przeciętną osobę 

fizyczną będzie kosztowało 2 400 zł. (10%). Do zapotrzebowania 3 kWh jest 

potrzebna powierzchnia 24 m
2 

 na dachu. Trzeba zakładać, że w ciągu 10 lat dach nie 

będzie wymieniany. Przy mocy 5 kWh potrzebna powierzchnia dachu od 35 do 40 m
2
. 

Orientacyjnie z instalacji może skorzystać 25 osób fizycznych  oraz 5 obiektów 
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mających  największe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Duże są środki w 

województwie na to działanie, ponadto środki ministerialne. Po dograniu zasad 

naboru, wystosowane zostanie ogłoszenie do mieszkańców w tej kwestii. 

              Ponadto pani Elżbieta Wróbel poinformowała o stanowisku Konwentu 

Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Kolbuszowskiego w sprawie utworzenia na 

terenie powiatu Inkubatora Biotechnologicznego. Zasygnalizowała  temat naboru 

wniosków do kolejnej schetynówki roku 2015 przy partycypacji 50% gmina, 50% 

budżet państwa. Należy zastanowić się nad wskazaniem zadania. 

              Nagranie wiernie odzwierciedla przebieg posiedzenia Komisji – stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

              Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 

             Protokołowała:                                                Przewodniczący Komisji 

 

                                                                                            Stanisław Bryk 

                                                                                                

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


