
                                                   PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 27 czerwca 2017r. 

 
 
            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. Opinia do projektów uchwał RM w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości, 
2) zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania w 

sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu (3 „za”) bez uwag przyjęty przez 
członków  komisji. 
Ad. 3. 
1) Janusz Szymański insp. ds. gospodarki nieruchomościami UMiG przedstawił projekt 
uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości. 
Poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu 
części nieruchomości w obrębie Cygany z przeznaczeniem na cele rolnicze. 
Na dzierżawę nieruchomości wyrazili zgodę mieszkańcy na zebraniu wiejskim podejmując 
uchwałę w tej sprawie. 
Po wyjaśnieniach burmistrza, komisja pozytywnie bez uwag zaopiniowała projekt uchwały. 
2)  Kolejno Janusz Szymański przedstawił projekt uchwały w sprawie w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia 
dotacji i sposobu jej rozliczenia. 
W uzasadnieniu poinformował, że uchwała dotyczy przyjęcia zasad udzielania dotacji dla 
spółek wodnych, trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia. 
Powiedział, że ustawa Prawo wodne daje możliwość udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w formie dotacji 
celowej. Zasady udzielania dotacji celowej, tryb postepowania w sprawie udzielenia dotacji 
celowej i sposób jej rozliczenia określają organy stanowiące w drodze uchwały. 
Komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 3 głosy „za”). 
 
Ad. 4. 
Przewodniczący Andrzej Wołosz poinformował, że sporządzony został protokół z 
posiedzenia komisji w dniu 16 maja 2017, który dostępny jest w programie eSesja w zakładce 
komisji. 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. 
 
 
 

                                                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
                                                                                             Andrzej Wołosz 
 
 
 
Protokół sporządziła:                                                                     
Elżbieta Goclan 
 


