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Protokół 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy odbytego w dniu  

10 września 2015 roku. 

 

W obradach uczestniczyli wszyscy członkowie komisji. 

Tematyka: 

1. Kontrola jakości wykonanych remontów urządzeń melioracyjnych w terenie. 

2. Ocena wykonania remontów dróg śródpolnych w terenie. 

3. Wnioski w sprawie potrzeb w tym zakresie na 2016 rok. 

4. Zapoznanie się z apelem Zawiązku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  

w sprawie projektu ustawy „Prawo Wodne”. Opinia komisji w tej sprawie. 

Ad pkt 1.  Wójt gminy pani Wróbel poinformowała, iż do tej pory z budżetu gminy 

zostało zrealizowane jedno zadanie – odczyszczenie rowu za cmentarzem  

w Kosowach. Natomiast Spółki Wodne główne prace wykonują jesienią. Pozostaje 

odczyszczenie kawałka rowu oraz podciągnięcie rowu w Zapolu po prawej stronie 

w okolicy Porzuczków. 

 Ad pkt 3. Członkowie Komisji wskazali potrzeby na rok 2016. 

- Radny Bryk – wyczyścić rów na odcinku od cmentarza poprzez Załóże do parkingu 

koło Kościoła w Niwiskach oraz nieco pogłębić.  

- Wyczyścić rów gminny przy drodze koszarniej na dole oraz pogłębić lewą stronę. 

- Radny Łakomy sugeruje wyczyszczenie basenu w Trześniu na rzece Trześniówka. Jest 

to wniosek do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

- Radna Dłużeń prosi o przeczyszczenie rowu w Hucisku w kierunku Leszcz. 

Ad pkt 2. Kwestię remontu dróg śródpolnych omówił pan Staroń. 

Były planowane trzy drogi: 

- Niwiska przez hektary, 

- Kosowy - Hucina  odcinek ul Akacjowa, nr dz. 1933 i 276/2, 

- Przyłęk od szkoły w kierunku Piłatów. 

W roku bieżącym zostały złożone wnioski na dofinasowanie dróg śródpolnych, gmina 

otrzymała 28 tys. zł. na wszystkie drogi. Po otrzymaniu środków został ogłoszony mini 

przetarg ofertowy oraz podpisane umowy. Termin wykonania – do 30 września  

2015 r., termin rozliczenia – do 30 października 2015 r. W roku 2016 do kontynuacji 

jest droga śródpolna w Hucinie k. pana Żalazo. 

- Radna Dłużeń widzi potrzebę zrobienia drogi śródpolnej granicznej z Zapolem. 

- Radny Chmielowiec sugeruje, żeby dokonać koszenia dalszej części drogi śródpolnej 

w Siedlance biegnącej od drogi Trześń – Grobla – Siedlanka po lewej stronie. 

- Radny Bryk sugeruje poprawienie drogi (utwardzenie nawierzchni) koło pana 
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Zygmunta od drogi Niwiska – Kolbuszowa do drogi Niwiska – Podkościele – Hucisko. 

Tam rowy raczej nie są wskazane.  

Ad pkt 4. W związku z brakiem aktualnego projektu ustawy „Prawo Wodne” Komisja 

zapoznała się z apelem Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej  Polskiej. 

Wysłuchała także opinii Wójta Gminy Niwiska uznając, że jest za mało danych do 

zajęcia konkretnego stanowiska. Do czasu sesji Rady Gminy Niwiska członkowie 

komisji indywidualnie będą się zapoznawali z w/w projektem jeżeli będzie dostępny 

na stronach Ministra Środowiska względnie Kancelarii Sejmu i zajmą stanowisko na 

sesji Rady Gminy, na której apel będzie rozpatrywany. 

                   Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

               Protokołowała:                                                Przewodniczący Komisji: 

 

 


