PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 18 grudnia 2014r.

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. Wydanie opinii do projektu budżetu gminy Nowa Dęba na 2015 rok.
4. Wydanie opinii do projektu uchwały RM w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Nowa Dęba a Gminą Majdan Królewski w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu (4 „za”) bez uwag przyjęty przez
członków komisji.
Ad. 3.
Komisja opiniowała projekt budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok.
Komisja dokonała analizy dochodów i wydatków w następujących działach:
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, Rozdział 01008 „Melioracje wodne”,
Dział 600 „Transport i łączność”, Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” oraz
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.
Burmistrz Wiesław Ordon zapoznał komisję z planowanym zakresem prac w 2015 roku w
omawianych działach. Poinformował również komisję na temat realizacji zadań
przewidzianych na 2014 r. Odnośnie dróg gminnych poinformował o możliwości realizacji
niektórych zadań ze środków pozabudżetowych, zaś w kwestii dróg powiatowych nt
współpracy z powiatem tarnobrzeskim oraz ustaleniach podjętych na forum konwentu
wójtów, burmistrzów i starosty tarnobrzeskiego.
Komisja zapoznała się oraz zaakceptowała plan dochodów i wydatków w omawianych
działach oraz nie wniosła uwag do projektu budżetu Gminy Nowa Dęba na 2015 r. który w
głosowaniu (4 „za”) został zaopiniowany pozytywnie.
Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nowa
Dęba a Gminą Majdan Królewski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, przedstawiła Elżbieta Gil Sekretarz Gminy.
W uzasadnieniu poinformowała, że zawarcie porozumienia uzasadnione jest faktem, że
infrastruktura wodno-kanalizacyjna na obszarze gminy Nowa Dęba i Majdan Królewski
stanowi technicznie i funkcjonalnie powiązany system urządzeń będących własnością
PGKiMw Nowej Dębie ( na obszarze gm. Nowa Dęba) oraz Gminnego Zakł. Wodociągów,
Kanalizacji i Oczyszczania ( na obszarze gm. Majdan Król.) Dodała, że w razie wspólnego
wykonywania zadań przez gminy, określone w przepisach prawa i obowiązki organów gminy
muszą być realizowane na mocy stosownego porozumienia.

Komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 4 głosy „za”).
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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