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PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki
Rady Miejskiej w Nowej Dębie 19 czerwca 2017 r.
Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie
z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji
Ryszard Szafran, który powitał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu i przedstawił
proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wypracowanie stanowiska jako projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia
zgody/odmowy zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną.
4. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Przewodniczący Ryszard Szafran na podstawie listy obecności stwierdził obecność wszystkich (4
członków) komisji. Przedstawiony porządek posiedzenia został bez przyjęty bez uwag.
Ad. 3.
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 29 maja 2017 r. radni postanowili o skierowaniu pisma
Starosty Tarnobrzeskiego do Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki.
Pismem z dnia 23 maja 2017 r. znak OZ.II.438.1.2017 (data wpływu do UMiG Nowa Dęba 24 maja
2017 r.) Starosta Tarnobrzeski, działając w imieniu pracodawcy – Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej
Dębie złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Dębie o wyrażenie zgody na
rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 sierpnia 2017 roku z radną Rady Miejskiej w Nowej Dębie
Panią Janiną Luberą – Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie. Zarząd Powiatu
Tarnobrzeskiego Uchwałą nr 17/46/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku powierzył Pani Janinie
Luberze stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie na okres od dnia 1 września
2012 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Z zaopiniowanego przez Podkarpackiego Kuratora
Oświaty i zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego na posiedzeniu w dniu 8 maja
2017 roku arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 wynika, że w Zespole Szkół
Nr 1 w Nowej Dębie zaplanowane są trzy oddziały szkół młodzieżowych, w tym jeden oddział klasy
pierwszej. W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 w zespole szkół funkcjonuje 5 oddziałów,
z czego 3 oddziały kończą cykl kształcenia. Ponadto, ze szkolnego planu nauczania wynika także,
ze do realizacji przedmiotu chemia jest jedna godzina w klasie pierwszej. Pani Janina Lubera nie
posiada kwalifikacji do nauczania innych przedmiotów. Z uwagi na powyższe, działając na
podstawie art. 20 ust. 5a ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., Starosta Tarnobrzeski
poinformował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” oddział Nowa Dęba
(związek zawodowy, do którego przynależy Pani Janina Lubera) o zamiarze wypowiedzenia
stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania. NSZZ „Solidarność” nie zajął stanowiska.
Pismem z 29 maja 2017 r. znak OR.RM.0004.1.2017 Przewodniczący Rady Miejskiej
poinformował Starostę Tarnobrzeskiego, że sprawa dotycząca wyrażenia zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z radną Rady Miejskiej Panią Janiną Luberą zostanie rozpatrzona na sesji Rady
Miejskiej w czerwcu 2017 r.
Radna Janina Lubera poinformowała członków komisji, że rozumie i akceptuje stanowisko organu
prowadzącego i zawnioskowała, aby rada wyraziła zgodę na rozwiązanie stosunku pracy.
Adwokat dr Mirosław Kopeć, świadczący obsługę prawną na rzecz gminy wyjaśnił, że rada może
wyrazić zgodę lub odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Decyzja w tej sprawie
należy do rady gminy. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym: rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest
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członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą
rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
Jak wiemy z wyjaśnień Pani radnej, przyjmuje i akceptuje stanowisko organu prowadzącego
w sprawie zamiaru rozwiązania z nią stosunku pracy.
Komisja wypracowała stanowisko jako projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody
na rozwiązanie stosunku pracy z radną.
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały, który w głosowaniu został
przyjęty 3 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym”.
Radny Roman Puzio zapytał, jak wygląda sprawa z nadaniem nazwy Centralnego Okręgu
Przemysłowego nowodębskiemu rondu.
Sekretarz Gminy Elżbieta Gil wyjaśniła, że gmina ma już opinię Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie i wysłane zostało pismo o opinię do zakładów pracy,
spółek działających na terenie TSSE w Nowej Dębie.
R. Puzio zgłosił sprawę wyblakniętego znaku STOP na ulicy Jasnej w Nowej Dębie.
Przewodniczący komisji poinformował radnych, ze Jacek Duda, uczeń Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej
Dębie został Mistrzem Polski Juniorów w Boksie. Mistrzostwa odbyły się w naszym mieście w ZS
Nr 2.
Przewodniczący komisji zgłosił sprawę, że zamontowane drogowe lustro przy drodze wyjazdowej
obok bloków nr 20 i 22 przy ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie jest źle ustawione – nic nie widać.
R. Puzio zgłosił sprawę konieczności oznakowania znakami informującymi: dla rowerów i dla
spacerujących ścieżek Nad Zalewem w Nowej Dębie.
Ad. 4.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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