PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 27 października 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 wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu (3 „za”) bez uwag przyjęty przez
członków komisji.
Ad. 3.
1) Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości. Poinformowała, że projekt dotyczy wyrażenia zgody na
wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa
Dęba z przeznaczeniem pod uprawę wierzby energetycznej. Na dzierżawę nieruchomości pod
uprawę wierzby energetycznej wyrazili zgodę mieszkańcy podczas zebrań. Dotychczasowa
umowa dzierżawy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej
Dębie upływa z dniem 31 grudnia 2017r. Dodała, że przedsiębiorstwo nie zamierza
występować z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy.
Po krótkiej dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (3”za”).
Ad. 4.
Przewodniczący Andrzej Wołosz poinformował, że sporządzony został protokół z
posiedzenia komisji w dniu 26 września 2017, który dostępny jest w programie eSesja.
Następnie zapytał, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było. Protokół został przyjęty przy 3
głosach „za”.
Ad. 5.
W wolnych wnioskach głos zabrał Zbigniew Karkut, który zapytał o tereny po tzw. bykowni.
Burmistrz odpowiedział kto zainteresowany jest dzierżawą nieruchomości i jakie są
zamierzenia w sprawie działalności w tych obiektach.
Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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