PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Statutowo – Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 19 czerwca 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 sprawach:
1) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba,
2) zmiany w Statucie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie.
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 w dniu 15 maja 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.
1) Barbara Sudoł kierownik Ref. Organizacyjnego przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie
utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Nowa Dęba. Poinformowała,
że w wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania. W
związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015r. o
zarządzeniu ogólnokrajowego referendum na 6 września 2015 r. rada gminy, w drodze uchwały, na
wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy
społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i
aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców.
Dodała, że takie warunki spełniają:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 w Nowej Dębie z siedzibą w Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Jana Pawła II 7,
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Nowej Dębie z siedzibą w Samodzielnym
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1A,
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 w Nowej Dębie z siedzibą w Samodzielnym
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 1c,
4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16 w Nowej Dębie z siedzibą w Samodzielnym
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Rzeszowskiej 8,
5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17 w Chmielowie z siedzibą w Oddziale
Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Nisku.
B. Sudoł dodała, że utworzenie w/wym obwodów jest zasadne.
Pytań nie było. Komisja w głosowaniu jednogłośnie (4 „za”) zaopiniowała projekt uchwały.

2) Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie
Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie. Następnie poinformował, że w związku z
planowanym wyłączeniem z użytkowania budynku przedszkolnego w osiedlu Dęba przy ul. ks. H.
Łagockiego, zachodzi potrzeba znalezienia nowej siedziby dla zbiorów bibliotecznych i działalności
filii biblioteki publicznej. Celem objęcia działalnością biblioteczną mieszkańców z Alfredówki,
Budy Stalowskiej, Rozalina i Tarnowskiej Woli, proponuje się usytuowanie nowej filii w budynku
szkolnym w Tarnowskiej Woli. Dodał, że zlokalizowanie nowej filii bibliotecznej w tej
miejscowości jest dogodnym rozwiązaniem dla mieszkańców pozostałych sołectw ze względu na
odległości. Dyrektor stwierdził, że całkowita likwidacja filii byłaby szkodą dla społeczności
lokalnej.
Dyrektor Rzemień dodał, że
zaproponowane rozwiązanie przybliży dostęp do książek
mieszkańcom pobliskich sołectw. Odbyła się również krótka dyskusja na temat zaproponowanego
rozwiązania.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 2 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji ogłosił jego zamknięcie.
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