
                                                   
 PROTOKÓŁ  

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 16 maja 2018 r. 
 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy w Nowej Dębie.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z 
listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji Andrzej Wołosz, który powitał 
wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Powitanie i otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Opinia do projektu uchwały RM w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom 

wodnym, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia w głosowaniu (3 „za”) został przyjęty przez członków  
komisji. 
Ad. 3. 
Janusz Szymański insp. ds. gospodarki nieruchomościami UMiG przedstawił projekt uchwały 
RM w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postepowania w 
sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.  
J. Szymański wyjaśnił, że w związku z uchwaleniem i wejściem w życie nowego Prawa 
wodnego zmieniła się podstawa prawna do udzielania spółkom wodnym dotacji celowej na 
bieżące utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych, w związku z tym zaszła konieczność 
podjęcia nowej uchwały regulującej zasady udzielania przedmiotowej dotacji.                     
W przedstawionym projekcie uchwały zwiększeniu ulega wskaźnik wysokości dotacji 
celowej z 50 % do 75 % kosztów realizacji zadania. Projekt uchwały został zaopiniowany 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. 
Jan Flis zwrócił uwagę na potrzebę wykonania rowu Stawidza i przedstawił problemy jakie 
występują z powodu jego braku i wniósł, aby realizacja nastąpiła jeszcze w roku bieżącym. 
Burmistrz powiedział, że utrudnieniem w tej sprawie są kwestie regulacji prawnych, które 
trwają do chwili obecnej. Dodał, że roboty inwestycyjne na rowie wymagają prawa jego 
własności. 
Andrzej Wołosz zgłosił sprawę czyszczenia rz. Bystrzyk na odcinku w Porębach Dębskich. 
Janina Lubera dodała, aby to zadania zostało wykonane również na odcinku biegnącym przez 
miasto. Po wyjaśnieniach, komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Ad. 4. 
Przewodniczący Andrzej Wołosz poinformował, że sporządzony został protokół z 
posiedzenia komisji w dniu 27 marca 2018. Następnie zapytał, czy są uwagi do protokołu. 
Uwag nie było. Protokół został przyjęty przy 3 głosach „za”. 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
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