
                                                   
 PROTOKÓŁ  

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

w dniu 22 lutego 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. Wydanie opinii do projektu uchwały RM w sprawie uchwalenia aktualizacji 

wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie. 

4. Sprawozdanie z prac komisji w 2016 r. i przyjęcie planu pracy na 2017 rok. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu (4 „za”) bez uwag przyjęty przez 
członków  komisji. 
Ad. 3. 
Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie. 
W uzasadnieniu poinformowała, że PGKiM pismem z 8.02.2017 przedłożyło aktualizację 
Planu uchwalonego przez RM  30 listopada 2016 r. Zmiany w Planie wprowadzono w 
związku z zamiarem przystąpienia do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Alfredówce wraz 
z osiedlem Buda Stalowska i przygotowywaniem wniosku o przyznanie pomocy na realizację 
tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 
potrzebą rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Poręby Dębskie przy ul. Niżańskiej. 
Doprecyzowano również zapisy Planu w części dotyczącej urządzeń wodociągowych poprzez 
dokonanie podziału zadania dotyczącego sporządzenia dokumentacji i wykonania odcinka 
sieci wodociągowej o długości ok. 400 mb w Alfredówce z uwagi na zmianę źródeł 
finansowania tego zadania. 
Dodatkowych wyjaśnień udzielił wiceprezes Zarządy PGKiM Tadeusz Plaskota, który 
zapoznał komisję z zasadami postępowania przetargowego na to zadania. Następnie 
przybliżył zasady finansowania oraz poinformował o możliwości zaciągnięcia pożyczki w 
NFOŚ. Dalej burmistrz poinformował o możliwościach wykonania przyłączy kanalizacyjnych 
w miejscowościach Jadachy, Tarnowska Wola, w osiedlach Dęba i Poręby Dębskie, gdzie 
wybudowane zostały nowe budynki mieszkalne.  
Po dyskusji, projekt uchwały w głosowaniu (4 „za”) został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Ad. 4. 
Kolejnym punktem posiedzenia komisji  było przyjęcie planu pracy Komisji. Propozycję 
Planu przedstawił Przewodniczący oraz omówił zakres pracy komisji na 2017 rok. 
Po zapoznaniu, Plan pracy komisji został przyjęty jednogłośnie. 
Komisja bez uwag przyjęła sprawozdanie z prac komisji w 2016 roku. 
 



 
Ad. 5. 
Przewodniczący Andrzej Wołosz poinformował, że sporządzony został protokół z 
posiedzenia komisji w dniu 20 grudnia 2016, który jest dostępny w programie eSesja. 
Następnie zapytał, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było. Protokół został przyjęty przy 3 
głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. 
 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 

                                                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
                                                                                             Andrzej Wołosz 
 
Protokół sporządziła:                                                                     
Elżbieta Goclan 


