PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 18 grudnia 2017 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 w sprawie projektu uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości.
4. Wydanie opinii do projektu budżetu gminy Nowa Dęba na 2018 rok.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu (3 „za”) bez uwag przyjęty przez
członków komisji.
Ad. 3.
Kazimierz Wit pracownik UMiG przedstawił projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości.
Poinformował, że 30 października br. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod uprawę wierzby energetycznej. W
uchwale nie wskazano dwóch działek w obrębie Chmielowa tj. działki ewd. nr 4495/2 i 4759.
W przedłożonym projekcie uchwały wykaz działek został uzupełniony o w/wymienione
nieruchomości, co jest niezbędne w związku z wszczęciem procedury przetargowej.
Burmistrz dodał, że w przypadku braku nabywców na nieruchomości, wspólnie z PGKiM
dokonana zostanie rekultywacja tych gruntów.
Po wyjaśnieniach, komisja bez uwag przy 3 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Ad. 4.
Komisja opiniowała projekt budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok.
Komisja dokonała analizy dochodów i wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”,
Rozdział 01008 „Melioracje wodne”.
Burmistrz Wiesław Ordon zapoznał komisję z planowanym zakresem prac w 2018 roku w
zakresie melioracji wodnych na terenie sołectw i osiedli. Poinformował również komisję, że
spółki wodne oczekują środków finansowych w kwocie 50 tys. zł na działania w zakresie
melioracji. Burmistrz odniósł się również do zgłoszonych potrzeb w zakresie melioracji
zgłaszanych przez sołtysów oraz mieszkańców sołectw i osiedli i możliwości ich wykonania.
Odnośnie dróg gminnych, poinformował o możliwości realizacji niektórych zadań.
Omówiony został również zakres działań na drogach dojazdowych do pól.
Skarbnik Gminy poinformowała na temat kosztów gajowych.
Omówione również zostały sprawy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
gdzie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą
Stalowską, Nową Dębą i Tarnowską Wolą wraz z siecią wodociągową w Alfredówce
zaplanowane zostały środki w wysokości 100 000,- zł.
Komisja zapoznała się oraz zaakceptowała plan wydatków w dziale Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu gdzie na budowę instalacji OZE przy udziale UE przewidziane
zostały środki 3 765 319,- zł.

Po dyskusji komisja nie wniosła uwag do projektu budżetu Gminy Nowa Dęba na 2018 r.
który w głosowaniu (3 „za”) został zaopiniowany pozytywnie.
Ad. 4.
Przewodniczący Andrzej Wołosz poinformował, że sporządzony został protokół z
posiedzenia komisji w dniu 28 listopada 2017. 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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