
Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywieniowej, Zaopatrzenia 

Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Niwiska  

odbytego w dniu 16 listopada 2016r. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Wniosek Komisji w sprawie podatku rolnego (obniżenie ceny żyta) na 2017 rok. 

2. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie wniosku ZUK-u dotyczącego taryf  

za dostarczoną wodę i odbiór ścieków w 2017 rok 

 

Przewodniczący Stanisław Bryk przywitał członków komisji, Elżbietę Wróbel – Wójta 

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

Przewodniczący zaproponował zmianę kolejności punktów obrad komisji z uwagi  

na obecność kierownika zakładu. Komisja zaakceptowała zmianę. 

Komisja obradowała w pełnym składzie.  

Głos zabrał Jerzy Skiba, który przedstawił sytuację rozbioru wody na terenie Gminy 

Niwiska. Podniósł temat problemu dostaw wody w Niwiskach, w czasie, kiedy napełniane  

są zbiorniki zapewniające wodę w Hucisku i Zapolu. W tym temacie podjęte zostały kroki  

w sprawie automatyki - zbiorniki będą napełniane w godzinach 1
00

 – 5
00

 w nocy,  

zaś w godzinach 9
00

 – 11
00 

będą lekko dopełniane. Jest to potrzebne, aby Niwiska miały wodę,  

bo ciśnienie jest małe. 

Jerzy Skiba zwrócił uwagę na potrzebę budowy nowego rurociągu w Niwiskach  

w kierunku Huciska, nowej magistrali przekroju rury 250. Radny Bryk poruszył temat ujęć 

wody, ich zabezpieczenia, jakości wody. Kierownik Skiba poinformował, że ZUK posiada 

wyposażenie i sprzęt: pompy, agregaty. W sezonie letnim lustro wody było obniżone, ale 

sytuacja nie jest zła. Odbiorców przybywa, jakość wody jest monitorowana na bieżąco,  

są badania Sanepidu, a także zlecane przez ZUK. Badania są praktycznie co miesiąc.  

Radny Łakomy zapytał się o występujące żelazo w wodzie w Przyłęku – Jerzy Skiba 

poinformował, że sytuacja sie unormowała, a badania wody są robione regularnie.  

Dodał, że przez fakt istnienia sieci kanalizacyjnej, czujemy się bezpieczniejsi. Próbki wody 

brane są nie tylko z ujęć wody, ale także z innych miejsc, np. szkół, ośrodki zdrowia.  

Jerzy Skiba poinformował zebranych, ze aktualnie odbierane są ścieki od 1237 gospodarstw, 

na terenie gminy działa 25 przepompowni, najmniej liczebnie przepompowni jest  



w Niwiskach. W Kosowach mamy jedno gospodarstwo, w pobliżu którego właściciel uskarża 

się na nieprzyjemny zapach z przepompowni – prowadzone są prace w tym temacie: 

zamontowane są pochłaniacze zapachu, uszczelniacze. Planowane prace w temacie 

kanalizacji to budowa w Niwiskach – Okręglica, w miejscowości Hucisko  

i Zapole będziemy się starać o środki w grudniu br.;  będzie prowadzony nabór.  

Robert Łakomy zapytał sie o stan rzeki w Trześni i odpływu ścieków do rzeki,  

Jerzy Skiba odpowiedział, że w sezonie letnim były problemy, natomiast teraz jest już dobrze. 

Radny Bryk zapytał się, jaka jest przewidziana dotacja w 2017 roku dla ZUK –  

Wójt poinformowała, że jest to kwota 54.800,00 zł. Radny Bryk zapytał się o straty ZUK - 

Jerzy Skiba poinformował, że straty są niskie, wynoszą około 10-12%. Radny Bryk zwrócił 

się z zapytaniem o nieopomiarowane pobory wody – Jerzy Skiba powiedział, że są one  

dla straży pożarnej i na cmentarzach.  

Kolejno podjęto temat taryf za dostarczaną wodę i odbiór ścieków. Jerzy Skiba 

wnioskuję o wzrost ceny wody, stawka wynosić będzie 2,42 zł netto, natomiast jeżeli chodzi  

o ścieki, stawka wynosić będzie 3,82 zł netto. Dodał, że opłaty są najniższe w całym 

powiecie.  

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywieniowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Niwiska nie wnosi uwag  

do proponowanych taryf za dostarczaną wodę i ścieki.  

W sprawie podatku rolnego (obniżenie ceny żyta) na 2017 rok Wójt Gminy Niwiska 

wyjaśniła, iż utrzymane stawki zostały z poziomu z 2016 roku. Radny Bryk wniósł,  

iż są kłopoty ze sprzedażą żyta, są niższe stawki, niższe wpływy. Powinno się zwiększyć 

wydatki na rolnictwo, na pewne działania, takie jak: odwapnianie, czyszczenie rowów.  

Wniosek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywieniowej, Zaopatrzenia Ludności, 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Niwiska jest taki,  

aby zwiększyć w budżecie środki na szeroko rozumiane rolnictwo. Wszyscy zebrani radni 

byli „za” przedmiotowym wnioskiem.  

Na posiedzeniu podjęto również temat zakrzaczeń. Radni Magda i Bryk jednogłośnie 

stwierdzili, że w tym temacie coś się dzieje, ludzie reagują na wezwania. Winno się dalej 

prowadzić działania, aktywizować w tym temacie, nagłaśniać sprawę mieszkańcom  

na spotkaniach, zebraniach wiejskich.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 


