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    PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 31 sierpnia 2017 r. 

 
            Posiedzenie odbyło się w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie 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. Otwarcie i powitanie. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Opinia do projektu uchwały RM w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza 

Komunalnego w Nowej Dębie. 
4. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przewodniczący Tomasz Gazda na podstawie listy obecności stwierdził obecność wszystkich 
członków komisji oraz stwierdził prawomocność opinii i wniosków podejmowanych na 
posiedzeniu. Przedstawiony porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję. 
 
Ad. 3. 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały RM w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie. Przewodniczący Tomasz Gazda przytoczył uwagi 
zgłoszone przez radnym na poprzednim posiedzeniu, po dyskusji wnioski zostały poddane pod 
głosowanie. 
1. W §2 Regulaminu - RODZAJE GROBÓW OPŁATY I LIKWIDACJA, pkt. 15. otrzymuje brzmienie: 
Szczątki osób zmarłych z likwidowanych grobów powinny być przez Zarządcę cmentarza 
przeniesione do mogiły zbiorowej – poprawka przyjęta 8 „za”. 
2.  W §5 Regulaminu - ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA GROBÓW, pkt.11 otrzymuje 
brzmienie:  Zezwala się na ustawianie ławek wolnostojących, o wymiarach nieprzekraczających: 
dł. 80 cm, wys. siedziska 50 cm, szer. 25 cm. – poprawka przyjęta 8 „za”. 
3.  W §9 Regulaminu – POSTANOWIENIA KOŃCOWE, pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Skargi, uwagi i 
wnioski dotyczące funkcjonowania Cmentarza przekazuje się do Gminy za pośrednictwem 
Zarządcy Cmentarza – poprawka przyjęta 8 „za”. 
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie wraz z przyjętymi poprawkami, który w 
głosowaniu został zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”. 
 
Ad. 4. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia,  Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
   Tomasz Gazda          
Protokół sporządziła: 
Barbara Sudoł                                                                 


