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

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 20 grudnia 2017 r. 

 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy w Nowej Dębie.  
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 wszystkich 
uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Powitanie i otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Wydanie opinii do projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach: 
1) zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, 
2) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2017,  
3) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, 
4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2018. 
4. Wydanie opinii do projektu budżetu gminy Nowa Dęba na 2018 rok. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
6. Sprawy różne. 
7.   Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad.2. 
Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję. 
 Ad.3. 
1)   Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały RM w 
sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 
Poinformował, że przedłożony projekt uchwały dotyczy zmniejszenia planu budżetu na 
realizację GPPN w roku 2017 z kwoty 15 000 zł do kwoty 14 050 zł. Pozostałe w Programie  
środki finansowe w pełni zabezpieczają realizację zadań w nim zawartych. Natomiast środki w 
kwocie 950 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań zawartych w Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. Zwiększenie środków GPPiRPA 
pozwoli w pełni zabezpieczyć nowe zadanie wpisane do Programu na rok 2017 oraz 
kontynuację rozpoczętych, a nie zakończonych jeszcze zadań. 
Po wyjaśnieniach komendanta, komisja jednogłośnie pozytywnie (3 „za”) zaopiniowała projekt 
uchwały. 
2)    Komendant SM przedstawił projekt uchwały RM w sprawie zmiany Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.  
Poinformował, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy zwiększenia planu na realizację 
GPPiRPA w roku 2017 z kwoty 307 170 zł do kwoty 308 120 zł. Środki w kwocie 950 zł 
zostaną przeznaczone na realizację zadań: kwota 500 zł -„Zakup sprzętu sportowego i 
wyposażenia hal i boisk sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla pracowni, szkół, w 
ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane 
konkursy, zawody i turnieje". Kwota 450 zł - na nowe zadanie „Zakup wyposażenia do 
policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w KMP Tarnobrzeg". 
Ponadto projekt uchwały przewiduje przesunięcie kwoty z zadania IV-2 na zadanie II-6 w 
wysokości 250 zł. Proponowane zmiany mają na celu racjonalne wykorzystanie środków 
finansowych przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. 
Komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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3)  Kolejno Mieczysław Nalepa przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.  
W uzasadnieniu poinformował, że Program opracowany został w oparciu o ustawę o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a realizacja zadań dotyczących 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzona będzie zgodnie z 
priorytetami określonymi w załączniku do  uchwały.  Następnie szczegółowo poinformował nt 
propozycji podziału środków na realizację Programu oraz dokonał analizy porównawczej w 
stosunku do poprzedniego roku. Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień, Komisja bez uwag 
przy 3 głosach „za” zaopiniowała projekt uchwały.  
Ogółem wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Miejsko-Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 wynosi       
290 000,00 zł. 
4)  Kolejno Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 
Poinformował, że Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu 
o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Z ustawy  wynika między innymi, że 
przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki 
społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, natomiast  realizacja 
zadań prowadzona będzie zgodnie z priorytetami określonymi w załączniku do uchwały. Na 
realizację Programu przewidziane zostały środki w wysokości 15 tys. zł. 
Uwag do projektu nie było. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Ad.4. 
Komisja dokonała analizy projektu budżetu Gminy Nowa Dęba na 2017 rok w  działach:  
     -    754   „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75416  

               „Straż Miejska”  
     -    754   „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412  

               „Ochotnicze straże pożarne” 
-    852   „Pomoc społeczna ” 
-    750   „Promocja gminy” 

Komisja dokonała analizy tych działów z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych, 
którzy przedstawili najważniejsze potrzeby kierowanych przez siebie jednostek oraz 
ustosunkowali się do zaplanowanych środków na realizację zadań. 
Na wstępie Skarbnik Alicja Furgał przedstawiła projekt budżetu gminy na 2018 rok w 
omawianych działach.  
Po analizie projektu budżetu w dziale dotyczącym Straży Miejskiej komendant Mieczysław 
Nalepa Straży Miejskiej nie zgłosił uwag odnośnie wysokości zaplanowanych środków w 
wysokości 437 800,00 zł. 
Roman Puzio zapytał o kwotę dochodów z mandatów w 2017 r. Komendant odpowiedział, że 
są to środki w wysokości 11 tys. zł. 
Po prezentacji budżetu w dziale 754 rozdział 754 „Ochotnicze straże pożarne”, Jerzy Konefał 
Miejsko-Gminny Komendant OSP powiedział, że zaplanowane środki w kwocie 747 500,00 
uważa za wystarczające. Kwota 200 tys. zł na rozbudowę budynku OSP w Jadachach świadczy, 
że zadanie będzie się przeciągało, a nowy wóz bojowy jest garażowany w PSP w Nowej Dębie. 
Burmistrz wyjaśnił, że zakończenie zadania planowane jest na 2019 rok. 
Komendant poinformował komisję o potrzebach w zakresie dosprzętowienia, umundurowania 
oraz szkoleń strażaków. Po dyskusji, budżet w tym dziale został zaopiniowany pozytywnie. 
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Tomczyk odniosła się do 
projektu, zwróciła przy tym uwagę na wzrost kosztów pobytu podopiecznych w DPS oraz na 
pieczę zastępczą. Dodała, że będzie prowadziła działania oszczędnościowe, niemniej jednak 
niedobór może wystąpić, a w II połowie roku będzie można określić szczegółowo jego 
wysokość. Projekt budżetu w tym dziale został zaopiniowany pozytywnie. 
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Komisja zapoznała się również z planem wydatkowania środków w Dz. 750, rozdz.75075 
przewidzianych na promocję gminy w 2018 r. Kierownik ref. Rozwoju lokalnego i programów 
pomocowych przedstawił plan wydatków na promocję gminy oraz zapoznał komisję z 
zakresem zadań wchodzących w ten zakres działalności. Poinformował o większych imprezach 
planowanych na 2018 rok. 
Komisja nie złożyła wniosków i uwag do przedstawionego projektu budżetu w omawianych 
działach. Projekt budżetu gminy na 2018 r. został pozytywnie zaopiniowany przez komisję (3 
głosy „za”). 
 
Ad. 5. 
Przewodniczący Ryszard Szafran poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia 
komisji w dniu 27 listopada 2017 r. Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem czy są 
uwagi do protokołu. Uwag nie było, w związku z czym  protokół został przyjęty przy 3 głosach  
„za”. 
Ad. 6. 
W sprawach różnych radny Roman Puzio zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kapelmistrza 
nowodębskiej orkiestry dętej. 
Burmistrz udzielił odpowiedzi na temat funkcjonowania orkiestry i poinformował, że od 
grudnia jest osoba, która prowadzi orkiestrę. 
Następnie radny poruszył temat funkcjonowania lokalu przy ulicy Kościuszki, w którym 
znajdują się maszyny do gier tzw. jednoręki bandyta.  
Komisja rozmawiała na temat prawnych aspektów tego problemu, który jak radny uważa 
dotyka rodzin w naszym mieście. 
 
Ad. 7. 
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący komisji ogłosił zamknięcie posiedzenia. 
 
 
                    PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
                                                                                                               Ryszard Szafran 
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


