
                                                   
 PROTOKÓŁ  

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

w dniu 29 marca 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 przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i 
Gminy Nowa Dęba w 2017 roku. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
5. Sprawy różne. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu (4 „za”) bez uwag przyjęty przez 
członków  komisji. 
Ad. 3. 
Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw 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 2017 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. 
Andrzej Wołosz zwrócił uwagę na problem zgłaszany przez działkowiczów, a dotyczący 
dużej ilości bezdomnych kotów, które robią spustoszenie na działkach. 
Po dyskusji, projekt uchwały w głosowaniu (4 „za”) został zaopiniowany pozytywnie. 
Ad. 4. 
Przewodniczący poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia komisji w dniu 
22 lutego 2017, który jest dostępny w programie eSesja. Następnie zapytał, czy są uwagi do 
protokołu. Uwag nie było. Protokół został przyjęty przy 4 głosach „za”. 
Ad. 5. 
W sprawach różnych głos zabrali przedstawiciele Stowarzyszenia „Dąb”, którzy w związku z 
wejściem w życie ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz 
ustaw o lasach, zwrócili się o przygotowanie projektu uchwały RM regulującej sprawy 
wycinania drzew lub krzewów na obszarach przemysłowych naszej gminy.  
Andrzej Puzio dodał, że w tej sprawie w styczniu br. wystosowali pismo zarówno do 
burmistrza MiG jak i do Rady Miejskiej i stwierdził, że w tej sprawie nie zostały podjęte 
konkretne działania. Następnie wywiązała się dyskusja na temat kwot za usunięcie drzew i 
krzewów. Burmistrz powiedział, że gmina działa na podstawie aktualnie obowiązującej 



ustawy, która jak donoszą media będzie w najbliższym czasie nowelizowana przez 
ustawodawcę. Dodał, że posiada wiedzy czego dotyczyć będzie nowela, jeśli nie 
przedsiębiorców, to niezwłocznie przystąpi do rozmów z przedsiębiorcami. W dyskusji 
Andrzej Puzio zarzucał burmistrzowi brak działań, co może spowodować, że potencjalni 
przedsiębiorcy odstąpią od inwestowania na terenie nowodębskiej podstrefy, gdzie 
drzewostan stanowi znaczne pokrycie, gdyż jednym z głównych aspektów o takiej decyzji 
może być zaporowy koszt wycinki drzewostanu. Powiedział, że przedsiębiorcy oczekują, że 
maksymalna stawka zostanie obniżona do poziomu – 10 zł. za usunięcie drzewa i 4 zł. za 
usunięcie krzewu. Burmistrz odpowiedział, że po wejściu w życie znowelizowanych 
przepisów określi propozycje w projekcie uchwały mając na względzie interes 
przedsiębiorców. Powiedział, że odbędą się konsultacje nad projektem uchwały w tej sprawie. 
Dodał, że na dzień dzisiejszy nie ma przeszkód w sprawach wydania zezwolenia na wycinkę 
pod działalność przemysłową. 
W trakcie dalszej dyskusji członkowie komisji wspólnie z przedsiębiorcami oraz burmistrzem 
dyskutowali nad propozycjami określenia stawek na szczeblu lokalnym w oparciu o różne 
kryteria, w tym poprzez określenie cech nieruchomości. 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 

                                                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
                                                                                             Andrzej Wołosz 
 
Protokół sporządziła:                                                                     
Elżbieta Goclan 


