
                                                     PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 

oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 18 października 2016r. 

 
            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 
uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Powitanie i otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Wydanie opinii do projektu uchwały RM w sprawie uchwalenia zmiany Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba. 
4. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków  
komisji. 
 
Ad. 3. 
Witold Bal insp. ds. zarządzania energią UMiG przedstawił projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba. Poinformował, 
że  Wspólnota Mieszkaniowa Krasickiego 35 w Nowej Dębie 5 września br. złożyła wniosek o 
wprowadzenie uszczegółowienia do "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa 
Dęba" polegającego na wpisaniu do niego projektu pn. "Termomodernizacja energetyczna 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 35 w Nowej Dębie". 
Wprowadzenie zmiany pozwoli Wspólnocie na skuteczniejsze aplikowanie o dofinasowanie 
realizacji projektu „głębokiej termomodernizacji" ze środków europejskich. Z kolei 
wprowadzenie do PGN projektu pn. „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa 
mieszkaniowego indywidualnego na terenie gminy Nowa Dęba" ujętej w tabeli 25, pozwoli 
Gminie Nowa Dęba na aplikowanie o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W przypadku uzyskania dofinasowania ze 
środków tych będą mogli skorzystać właściciele domów jednorodzinnych z ternu naszej gminy. 
Z-ca burmistrza Leszek Mirowski poinformował, że dotychczas wpłynęło ~350 deklaracji ze 
strony mieszkańców o dofinansowanie projektów. Dodał, że dofinansowanie ma wynosić 30% 
kosztów. Po krótkiej dyskusji obie komisje bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
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