
PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Statutowo – Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki  

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 18 października 2016 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. Wydanie opinii do projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach: 

1) reorganizacji jednostki organizacyjnej Gminy Nowa Dęba - Biura Obsługi Jednostek 
Samorządowych w Nowej Dębie i nadania jej statutu, 

2) określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, 
zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta i gminy Nowa 
Dęba. 

4. Wolne wnioski. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję. 
Ad. 3. 
1)    Przewodniczący komisji udzielił głosu Renacie Bal Dyrektorowi Biura Obsługi Jednostek 
Samorządowych , która odczytała treść projektu uchwały w sprawie reorganizacji jednostki 
organizacyjnej Gminy Nowa Dęba - Biura Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie i 
nadania jej statutu. Następnie poinformowała, że BOJS w Nowej Dębie zostało utworzone 
uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 7 czerwca 1999 r. Stosownie do przepisów  
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych 
innych ustaw, wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół i placówek, 
zorganizowana przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o systemie 
oświaty, może być prowadzona na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż do 31 
grudnia 2016 r. Uwzględniając zmianę przepisów, Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych 
może w obecnej formie organizacyjnej funkcjonować tylko do 31 grudnia 2016 r. W związku z 
tym zachodzi konieczność utworzenia w miejsce jednostki dotychczasowej nowej jednostki, 
poprzez przeprowadzenie procesu reorganizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień komisja w głosowaniu jednogłośnie (3 „za”) 
zaopiniowała projekt uchwały. 
2)    Następnie Ewa Rozenbajgier kierownik Ref. GKS przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba. 
Następnie poinformowała, że przedłożony projekt uchwały zmienia unormowania zawarte w 
uchwałach Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 13 lutego 1996 r. w sprawie dni i godzin 
otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i 
usługowych dla ludności oraz z 14 lutego 1997 r. zmieniającej tę uchwałę. Uchylenie w/wym. 
przepisów podyktowane jest koniecznością zmiany zawartych w niej unormowań prawnych, 
które wykraczają poza zakres upoważnienia ustawowego i nie znajdują uzasadnienia w treści 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Przepisy wprowadzające kodeks pracy. Zapisy 
dotyczące odmiennego potraktowania placówek handlu detalicznego prowadzących sprzedaż 
napojów alkoholowych zostały zakwestionowane przez sądy administracyjne, które stwierdziły, 
że niezgodne z prawem jest ograniczenie w uchwale wydanej na podstawie wyżej cyt. ustawy 
czasu pracy niektórych placówek ze względu na niebezpieczeństwo zakłócania porządku, czy też 



np. ze względu na chęć ograniczenia dostępności alkoholu. Tym celom służą zupełnie inne 
instrumenty prawne. 
Zapisy zawarte w treści uchwały dotyczące umieszczania wywieszki o czasie pracy również 
wykraczają poza upoważnienie ustawowe. W orzecznictwie sądów administracyjnych stwierdza, 
się, że kompetencje rad gmin określone w przepisach ustawy j.w. są ograniczone jedynie do 
określania godzin otwierania i zamykania placówek handlowych i usługowych, nie obejmują 
natomiast nakładania na właścicieli placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i 
usługowych dodatkowego obowiązku umieszczania w widocznym miejscu informacji o czasie 
pracy placówki, jak też ustanawiania jakichkolwiek przepisów karnych. 
W orzecznictwie zwraca się uwagę na to, że rada gminy określając godziny otwierania i 
zamykania tych placówek, każdorazowo winna uwzględnić, że wydawane przez nią przepisy 
stanowią regulację praw i obowiązków pracodawcy i pracowników, a więc materię ściśle 
związaną z prawem pracy. Temu i tylko temu celowi ma służyć regulacja zawarta w aktach prawa 
miejscowego. 
W myśl nowych regulacji, zniesiona została możliwość prowadzenia sklepu całodobowego. 
Leszek Mirowski dodał, że większość placówek handlowych w naszym mieście usytuowanych 
jest w budynkach wielomieszkaniowych, gdzie występuje problem zakłócania ciszy nocnej przez 
bywalców nocnych sklepów z alkoholem. 
Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat handlu w dniach kiedy organizowane są imprezy 
masowe jak np. Militariada. Komisja rozmawiała również na temat godzin funkcjonowania 
lokali, gdzie organizowane są dyskoteki.  
Ryszard Szafran zawnioskował, aby w § 5 o treści „W zakładach gastronomicznych 
prowadzących działalność rozrywkową w tym dyskotekową znajdujących się w budynkach do 
tego przeznaczonych ustala się godziny otwierania i zamykania we wszystkie dni tygodnia w 
przedziale czasowym pomiędzy 800 – 100” zmienić godzinę zamykania na 300. Wniosek 
przewodniczącego został przyjęty jednogłośnie (3 „za”). Innych uwag i wniosków nie było, 
komisja w głosowaniu jednogłośnie (3 „za”) zaopiniowała projekt uchwały. 
Ad. 4. 
W wolnych wnioskach Roman Puzio zwrócił uwagę na znaki drogowe, z których część jest słabo 
widoczna ( stare, wyblakłe). 
Radny zwrócił również uwagę na zwisające suche gałęzie nad ścieżkami dla pieszych wokół 
zalewu w Nowej Dębie. 
W kolejnej sprawie poruszył temat potrzeby modernizacji chodnika od miasta w kierunku stacji 
PKP. 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
        PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
         Ryszard Szafran 
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


