
Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywieniowej, Zaopatrzenia 

Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Niwiska  

odbytego w dniu 16 stycznia 2018r. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Dodatkowe wnioski do budżetu gminy w zakresie rolnictwa. 

2.Ocena aktualnej sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy Niwiska – produkcja, opłacalność. 

3.Choroby ASF i „ptasia grypa”. 

 

Przewodniczący Stanisław Bryk przywitał członków komisji, Elżbietę Wróbel – Wójta 

Gminy Niwiska i Sebastiana Stypę – Doradcę Ośrodka Doradztwa Rolniczego.. 

Komisja obradowała w pełnym składzie.  

Głos zabrał Sebastian Stypa – poinformował zebranych, iż planowane jest składanie 

wniosków obszarowych w tym roku tylko w systemie elektronicznym, będzie to problem  

dla rolników. Stanisław Bryk poruszył temat nowelizacji ustawy dot. łowiectwa; zwrócił 

uwagę na temat modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów 

ewidencyjnych Leszcze, Hucisko i Zapole – mogą być problemy z informacją  

dla mieszkańców. Wójt Gminy Niwiska wyjaśniła, iż dla mieszkańców zorganizowane  

są spotkania- zebrania wiejskie w dniu 28.01.2018r. we wszystkich trzech miejscowościach, 

poprzedzone ogłoszeniami, „motylami”, informacją na stronie internetowej. Modernizację 

przeprowadzi firma z Przeworska, z którą Gmina Niwiska jest w kontakcie.  

Komisja zgodnie stwierdziła, iż rolnictwo w Gminie Niwiska (z kilkoma wyjątkami), 

przeżywa kryzys. Przyczynami są: starzenie się rolników – brak następców, rozdrobnienie 

gospodarstw, brak melioracji (tylko Niwiska i Kosowy posiadają niewielkie obszary gruntów 

zmeliorowanych), szkody łowieckie, zakrzaczenie gruntów, brak zorganizowanej bazy 

skupowej, rosnące koszty produkcji przy huśtawce cen skupu, drogi dojazdowe do pól  

w znacznej części nieprzejezdne po opadach, niski poziom nawożenia, co jednocześnie jest 

pozytywnym czynnikiem oraz praktycznie zerowy poziom wapnowania co jest negatywem, 

występujące na terenie sąsiednich powiatów choroby zwierząt ASF i „ptasia grypa” 

oddziałujące negatywnie na sytuacje w rolnictwie, brak działań administracji gminnej  

w strukturze około rolniczej nie jest czynnikiem budującym, zachęcającym młodych rolników 

do rozwijania produkcji zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej.  

Sebastian Stypa uważa, że ceny w produkcji roślinnej i zwierzęcej są stabilne,  

a wszystko zależy od skali. Adam Świder dodał, iż w Leszczach ziemia jest słaba, trzeba ją 



nawozić. Radny Chmielowiec uważa, że wapnowanie jest lepsze, niż nawożenie. Doradca 

Stypa zwrócił uwagę, że odchodzi się od stosowania pylistego wapna przez rolników. Radny 

Bryk uważa, że w naszej gminie nie jest wysoki poziom stosowania środków ochrony roślin. 

Radny Bryk zwrócił się z zapytaniem do Sebastiana Stypy, jakie są działania ośrodka 

rolniczego? Sebastian Stypa poinformował, że ODR prowadzi kampanię wnioskową, pomoc 

przy wypełnianiu wniosków obszarowych i nie tylko, utrzymujemy stały kontakt z rolnikami, 

wypełniane są wnioski na dotacje rolnikom do ARMiR-u – pomoc jest płatna i zależy  

od wartości.   

Komisja wnosi o zabezpieczenie środków finansowych na 2018 rok do budżetu 

Gminy Niwiska na remont/renowacje następujących dróg śródpolnych:   

- droga śródpolna nr 1876 w Niwiskach biegnąca przy posesji P. Zygmunta  

w kierunku „potoków”,  

- droga śródpolna nr 218 w Trześni,  

- droga śródpolna nr 325 w Siedlance. 

Komisja wnioskuje o podjecie działań związanych z uregulowaniem stanu prawnego 

drogi śródpolnej tzw. „przecławskiej” w Leszczach, a także rozważenie modernizacji drogi 

gminnej w Hucisku biegnącej od drogi powiatowej Hucisko – Zapole po prawej stronie  

w kierunku tzw. „krzywdy”.   

Komisja wnosi o zachowanie kolejności realizacji w/w działań.   

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

           Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 


