PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 23 marca 2015r.

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. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Wydanie opinii do projektu uchwały RM w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i
Gminy Nowa Dęba w 2015 roku,
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu (3 „za”) bez uwag przyjęty przez
członków komisji.
Ad. 3.
Przewodniczący Andrzej Wołosz poinformował, że sporządzone zostały protokoły z
posiedzeń komisji w dniach 21 stycznia i 19 lutego 2015, który dostępne są w programie
eSesja w zakładce komisji. Następnie zapytał, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było.
Protokoły zostały przyjęte przy 3 głosach „za”.
Ad. 4.
Ewa Rozenbajgier kierownik Ref. Spaw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt
uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2015 roku.
Poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy z o ochronie zwierząt, rada gminy
zobowiązana jest do określania corocznie w drodze uchwały bezdomności zwierząt, co
stanowi wypełnienie przez gminę obowiązku zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom, wynikającego z art. 11 ust. 1 w/w ustawy. Następnie
poinformowała, co Program obejmuje. Dodała, że dokument został przekazany do
zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu, zarządcy i dzierżawców
obwodów łowieckich oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy Nowa Dęba. W trakcie dyskusji udzieliła
informacji na temat umowy z PGKiM nad bezdomnymi psami oraz p. Janem Tutką
sprawującym opiekę nad zwierzętami gospodarskimi. Przewodniczący komisji zwrócił
uwagę, że umowa na opiekę weterynaryjną została z gabinetem Artura Sączawy podczas, gdy
w mieście funkcjonują dwa gabinety i zapytał o porównywalną cenę usług. Burmistrz
odpowiedział, że gabinet p. Pastuły nie jest dyspozycyjny w każdym czasie, ponadto od 1
kwietnia br. uruchomiony zostaje trzeci gabinet. Dodał, że po wpłynięciu wniosków o opiekę
oraz cenników można porównać ceny o podjąć rozmowy na temat świadczenia usług.
Komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 3 głosy „za”).

Ad. 5.
Ustalony został termin komisji w terenie na dzień 9 kwietnia br.
Ad. 4.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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