PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Statutowo – Organizacyjnej, Spraw Społecznych i
Etyki Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 21 lutego 2017 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.
Posiedzenie otworzył, a następnie przewodniczył mu Przewodniczący komisji Ryszard Szafran,
który powitał uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku.
3. Zapoznanie z Raportem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2016 rok.
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2016 rok.
5. Sprawozdanie z prac komisji w 2016 roku oraz przyjęcie Planu pracy na 2017 rok.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję.
Ad. 3.
Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił Raportem z realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
Poinformował, że kwota przeznaczona na realizację Programu to 3000 zł. Zadania realizowane
były poprzez;
- dofinansowanie do kosztów podróży związanych z przejazdem na odbywaną terapię uzależnień
w zamiejscowych ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia i przejazd,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Komendant zapoznał komisję z realizacją wydatków na realizację tych zadań.
Ad. 4.
Następnie Komendant Straży Miejskiej zapoznał komisję ze Sprawozdaniem z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.
Poinformował, że uchwalony Program został w trakcie roku dwukrotnie zmieniony. Zmiany
miały na celu doprecyzowanie treści zapisów jednego zadania zawartego w szczegółowym
podziale środków oraz dostosowywanie go do racjonalnego rozdysponowania środków
finansowych przeznaczonych na realizację zadań w nim zawartych. Dalej zapoznał komisję z
realizacją Programu, na który ogółem przeznaczona została kwota 302 370,00 zł. z czego
wykonanie wyniosło 298 489,81 zł. zaś niewykorzystana kwota to 3 880,19 zł.
Po udzieleniu wyjaśnień komisja w głosowaniu jednogłośnie (4 „za”) przyjęła przedstawione
sprawozdania.
Ad. 5.
Kolejnym punktem posiedzenia komisji było przyjęcie planu pracy Komisji. Propozycję Planu
przedstawił Przewodniczący oraz omówił zakres pracy komisji na 2017 rok.
Po zapoznaniu, Plan pracy komisji został przyjęty jednogłośnie.
Komisja bez uwag przyjęła sprawozdanie z prac komisji w 2016 roku.
Ad. 6.
Przewodniczący Ryszard Szafran poinformował, że sporządzony został protokół z
poprzedniego posiedzenia komisji, który dostępny jest w programie eSesja. Następnie zapytał,
czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było.
Protokół z 22 grudnia 2016 r. został przyjęty ( 4 „za”).

Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji ogłosił jego zamknięcie.
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