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    PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska oraz Komisji 

Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 29 września 2015 r. 

 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy Nowa Dęba.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie obydwu komisji oraz osoby zaproszone do udziału, 
zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu. Posiedzenie otworzył 
Przewodniczący Tomasz Gazda, 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: 

1) uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba. 
4. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przewodniczący Tomasz Gazda poinformował, że w części wspólnej posiedzenia komisje 
wydadzą opinię do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Nowa Dęba, 
 
Przedstawiony przez przewodniczącego porządek posiedzenia, został przyjęty przez komisję.  
Ad. 3. 
1) Witold Bal insp. ds. zarządzania energią w UMiG przedstawił projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba. 
Poinformował, że podstawą formalną opracowania Planu jest Uchwała Rady Miejskiej w Nowej 
Dębie z dnia 28 sierpnia 2013 r., w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i 
wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nowa Dęba. Następnie przytoczył przepisy 
prawa, które zobowiązują Gminę do opracowania tego dokumentu. Plan gospodarki 
niskoemisyjnej stanowił będzie w okresie programowania środków unijnych na lata 2014-2020 
podstawowe narzędzie pozyskiwania preferencyjnego finansowania dla działań związanych z 
termomodernizacją, racjonalizacją użytkowania energii oraz wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii w obiektach. 
Przewodniczący T. Gazda dodał, że członkowie komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji jak 
i komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska zapoznali się szczegółowo z Planem 
podczas jego prezentacji przez autorów podczas poprzedniego posiedzenia. 
Uwag nie było. Projekt uchwały przy 12 głosach „za” został pozytywnie zaopiniowany przez 
obydwie komisje. 
 
Ad. 4. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
   Andrzej Wołosz        
 
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan                                                                  


