
                                                   PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 30 stycznia 2018 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. Opinia w sprawie projektów uchwał RM w sprawach:  
1) zniesienia formy ochrony przyrody, 
2) uzgodnienia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody. 
3) określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie 

budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu (3 „za”) bez uwag przyjęty przez 
członków  komisji. 
Ad. 3. 
1)     Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła 
projekt uchwały RM w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody. 
Poinformowała, że projekt dotyczy zniesienia formy ochrony przyrody – drzew gatunek 
jesion wyniosły rosnących na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba, Leśnictwa Berówka, 
uznanych za pomnik przyrody uchwałą nr LIV/396/2002 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 
dnia 30 września 2002 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie 
Nadleśnictwa Buda Stalowska. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z uwagi na 
bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych ww. drzew. 
Komisja bez uwag przy 3 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
2)      Kolejno Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie uzgodnienia 
prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody. Poinformowała, że w drodze uchwały uzgadnia się 
przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody na terenie osiedla Dęba – drzewa 
gatunek dąb szypułkowy. Prace pielęgnacyjne wykonywane będą na potrzeby ochrony 
pomnika przyrody i obejmować będą prace fitosanitarne tj. usunięcie posuszu i 
zabezpieczenie miejsc po jego usunięciu. 
Komisja przy 3 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
3)     Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy nowych przyłączy 
kanalizacyjnych.  
Poinformowała, że przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska stanowią, iż zasady udzielania 
dotacji celowej, o której mowa powyżej obejmujące w szczególności kryteria wyboru 
inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania 
dotacji i sposób rozliczania określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały. Obecnie 
PGKiM w Nowej Dębie przystąpiło do realizacji projektu ,,Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Alfredówka i Tarnowska Wola”. 
Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej nie zapewnia efektywnego odprowadzania ścieków 
na terenie objętym ww. projektem w związku z czym konieczne jest podłączenie jak 
największej liczby nieruchomości do realizowanej sieci kanalizacyjnej. Mając na względzie 
fakt, iż koszty przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej dla szeregu mieszkańców 
stanowią znaczną przeszkodę w wywiązaniu się z ich ustawowych obowiązków, proponuje 



się podjęcie uchwały, która umożliwi dofinansowanie przez Gminę zadań inwestycyjnych 
polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu. Efektem tych działań 
będzie poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawa jakości życia 
mieszkańców gminy. 
Po wyjaśnieniach udzielonych przez bur mistrza Wiesława Ordona, komisja bez uwag przy 3 
głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Ad. 4. 
Przewodniczący Andrzej Wołosz poinformował, że sporządzony został protokół z 
posiedzenia komisji w dniu 18 grudnia 2017. Następnie zapytał, czy są uwagi do protokołu. 
Uwag nie było. Protokół został przyjęty przy 3 głosach „za”. 
 
Komisja omawiała sprawy, które będą między innymi przedmiotem walnego zgromadzenia 
gminnej spółki wodnej w dniu 2 lutego 2018 r.  
 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 

                                                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
                                                                                             Andrzej Wołosz 
 
Protokół sporządziła:                                                                     
Elżbieta Goclan 


