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PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 27 czerwca 2016 r.
Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z listą
obecności stanowiącą załącznik do protokołu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Tomasz
Gazda, który powitał wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek
posiedzenia:
1. Powitanie i otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Opinia do projektów uchwał RM w sprawach;
1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
2) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przewodniczący Tomasz Gazda na podstawie listy obecności stwierdził obecność 5 członków
komisji oraz stwierdził prawomocność opinii i wniosków podejmowanych na posiedzeniu.
Przedstawiony porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję.
Ad. 3.
1) Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt
uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na najem na okres trzech lat
zajmowanego lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 67,90 m2 usytuowanego w budynku nr 5
przy ulicy Rzeszowskiej w Nowej Dębie na rzecz Piotra Zielińskiego na potrzeby sklepu.
Komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (5”za”).
2)
Barbara Duda kierownik ref. Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Poinformowała, że projekt dotyczy
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1650/11 o
powierzchni 0,1707 ha położonej w obrębie Chmielów-Gmina Nowa Dęba. Nieruchomość
zabudowana budynkiem jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej i budynkiem gospodarczym
(tzw. Ochronka).
Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień przez burmistrza Wiesława Ordona, komisja bez uwag
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (5”za”).
Ad. 4.
Przewodniczący Tomasz Gazda poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia
komisji 24 maja 2016 r. który dostępny jest w programie eSesja. Następnie zwrócił się z
zapytaniem czy są uwagi do protokołu. Członkowie komisji nie wnieśli uwag.
Protokół został przyjęty w głosowaniu (5„za”).
Ad. 5.
W sprawach różnych głos zabrali;
Jacek Szpunar poruszył temat parkingów przyblokowych i w związku z problemem parkowania
pojazdów przez mieszkańców powiedział, że odbiera liczne zgłoszenia o uregulowanie tej sprawy.
Burmistrz odpowiedział, że wspólnoty mieszkaniowe nie mogą ingerować w teren nie należący
do nich. W sprawie uporządkowania parkowania powiedział, że do zakresu obowiązków PGKiM
zostanie wpisania sprawa malowania miejsc parkingowych.
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Andrzej Wołosz zgłosił potrzebę wymiany znaków drogowych na terenie osiedla Poręby Dębskie
oraz sprawę przejścia dla pieszych przez DK 9.
Zbigniew Karkut poruszył sprawę remontu dróg na terenie sołectwa Alfredówka oraz sprawę
wniosku na budowę kanalizacji w sołectwie.
Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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