
                                                   
 PROTOKÓŁ  

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

w dniu 27 marca 2018 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 do projektu uchwały RM w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i 
Gminy Nowa Dęba w 2018 roku. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia w głosowaniu (4 „za”) został przyjęty przez członków  
komisji. 
Ad. 3. 
Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i 
Gminy Nowa Dęba w 2018 roku. 
Poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, rada gminy 
zobowiązana jest do określania corocznie w drodze uchwały programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, co stanowi wypełnienie 
przez gminę obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Następnie szczegółowo 
poinformowała, jakie zagadnienia obejmuje Program. Dodała, że projekt uzyskał pozytywną 
opinię 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. 
Odpowiadając na zapytania radnych poinformowała, że opiekę weterynaryjną w ramach 
umowy sprawuje lek.wet. Artur Sączawa. Poinformowała, że w 2017 r. do przytuliska na 
terenie oczyszczalni ścieków w Nowej Dębie przyjętych zostało 59 zwierząt i prawie w 100 
procentach trafiły do adopcji. Burmistrz wskazał przy tym na bardzo cenną pomoc 
wolontariuszy, którzy bezinteresownie podejmują działania na rzecz poprawy bytu tych 
zwierząt i ich humanitarnego traktowania. W bieżącym roku do przytuliska trafiło 17 psów, z 
czego 13 dzięki wolontariuszom przekazanych zostało do adopcji. 
Dalej burmistrz poinformował komisję o kosztach realizacji Programu. 
Podczas dyskusji radni zwracali uwagę na konieczność uświadamiania właścicieli o ich 
obowiązkach względem psów – w tym zakładania smyczy i kagańca. 
Po dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (4 „za”). 
Ad. 4. 
Przewodniczący Andrzej Wołosz poinformował, że sporządzony został protokół z 
posiedzenia komisji w dniu 27 lutego 2018. Następnie zapytał, czy są uwagi do protokołu. 
Uwag nie było. Protokół został przyjęty przy 4 głosach „za”. 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
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