
                                                     PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 29 marca 2016r. 

 
            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. 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 2016 roku. 

4. Zamknięcie posiedzenia. 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu (4 „za”) bez uwag przyjęty przez 
członków  komisji. 
Ad. 3. 
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 2016 roku. 
Poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, rada zobowiązana jest 
do określania corocznie w drodze uchwały programu.  
Program, o którym mowa powinien obejmować : 
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3. odławianie bezdomnych zwierząt; 
4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6. usypianie ślepych miotów; 
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich, 
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt.  
W związku z wymogiem ustawowym przygotowany został projekt programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który zawiera elementy 
określone w ustawie i został przekazany do zaopiniowania przez 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. 
Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień, komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały ( 4 głosy „za”). 
Ad. 4. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 

                                                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
                                                                                             Andrzej Wołosz 
 
 
 
Protokół sporządziła:                                                                     
Elżbieta Goclan 


