PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Statutowo – Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 15 maja 2015 r.

Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z listą
obecności stanowiącą załącznik do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji Ryszard Szafran, który powitał
uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Wydanie opinii do projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie nadania Tytułów
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” – 15 projektów uchwał.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję.
Ad. 3.
Przewodniczący Ryszard Szafran poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia
komisji 29 kwietnia 2015 r. który dostępny jest w programie eSesja w zakładce komisji. Następnie
zwrócił się do członków z zapytaniem czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było. Protokół został
przyjęty w głosowaniu jednogłośnie ( 3 „za”).
Ad. 4.
Przewodniczący komisji udzielił głosu Elżbiecie Gil - Sekretarzowi Gminy, która poinformowała,
że w tym roku obchodzimy 25-lecie samorządności i pierwszych wolnych wyborów
samorządowych. Z tej okazji 29 maja 2015 r. odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej w
Nowej Dębie, podczas której planowane jest wręczenie tytułów „Zasłużony dla Miasta i Gminy
Nowa Dęba”. Tytuł ten jest wyrazem wyróżnienia i uznania, nadawany jest za wybitne zasługi dla
rozwoju miasta i gminy, mieszkańcom miasta i gminy oraz innym osobom, firmom, organizacjom,
stowarzyszeniom i instytucjom. Informacja o możliwości składania wniosków o nadanie tytułu
była ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy. Dalej poinformowała o
ilości złożonych wniosków i sposobie ich zaopiniowania przez Kapitułę, która pracowała w
oparciu o Regulamin Kapituły rozpatrującej wnioski o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel
Gminy Nowa Dęba” i „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”. Następnie przedstawiła
zgłoszone kandydatury wraz z uzasadnieniem do każdego wniosku. Po zapoznaniu się z
kandydaturami oraz dyskusji komisja pozytywnie (3 „za”) zaopiniowała 15 projektów uchwał w
sprawie nadania Tytułów „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” dla następujących osób i
instytucji:
1) ks. kanonik Marek Flis
2) Sławomir Sylwester Gurdak
3) Ryszard Andrzej Jania
4) Zbigniew Stanisław Michno (pośmiertnie)
5) Cecylia Rybak
6) Edward Stanisław Szlichta,

7) Innowacja Sp. z o.o. Nowa Dęba
8) MARMA Polskie Folie
9) MOZ NSZZ „Solidarność”
10) Nadleśnictwo Nowa Dęba,
11) PIEKARNIA Stefan Buś
12) „SPOŁEM” PSS
13) Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL”
14) Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A.
15) Zakład Produkcji Elementów Budowlanych „ELWID” Chmielów.

Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji ogłosił jego zamknięcie.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Ryszard Szafran
Protokół sporządziła:
Elżbieta Goclan

