PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 20 grudnia 2016 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. Wydanie opinii do projektu budżetu gminy Nowa Dęba na 2017 rok.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu (3 „za”) bez uwag przyjęty przez
członków komisji.
Ad. 3.
Komisja opiniowała projekt budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 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 2017 roku w
zakresie melioracji wodnych na terenie sołectw i osiedli. Poinformował również komisję na
temat spraw związanych z odwodnieniem terenów przewidzianych pod budownictwo w
Cyganach. 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 ze środków
pozabudżetowych, zaś w kwestii dróg powiatowych nt współpracy z powiatem tarnobrzeskim
oraz ustaleniach podjętych na forum konwentu wójtów, burmistrzów i starosty
tarnobrzeskiego.
Ponadto komisja poinformowana została o modernizacji boksów w przechowalni psów na
terenie oczyszczalni ścieków.
Jan Flis uważa, że należy obciążyć podatkiem od posiadania psów właścicieli mieszkających
w budynkach mieszkalnych na terenie miasta. Zwrócił uwagę na problem zanieczyszczania
trawników i ciągów pieszych przez wyprowadzanie psów właśnie na trawniki. Dodał, że
właściciele nie respektują ustaleń obowiązującego ich regulaminu.
Burmistrz poinformował komisję w sprawie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków.
Komisja zapoznała się oraz zaakceptowała plan dochodów i wydatków w omawianym dziale
oraz nie wniosła uwag do projektu budżetu Gminy Nowa Dęba na 2017 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 2016, który jest dostępny w programie eSesja.
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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