PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Statutowo – Organizacyjnej, Spraw Społecznych i
Etyki Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 21 października 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.
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. Wizytacja jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Nowa Dęba.
4. Wydanie opinii do projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
1) nadania Tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba”,
2) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2015.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję.
Ad. 3.
Członkowie komisji wraz z burmistrzem Wiesławem Ordonem udali się w teren celem wizytacji
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Nowa Dęba, która odbyła się według
harmonogramu dołączonego do protokołu. Komisja zapoznała się ze stanem liczebnym
poszczególnych jednostek oraz stanem sprzętu pożarniczego, wyjaśnień udzielali naczelnicy
poszczególnych OSP. Księgi inwentarzowe sprzętu znajdują się w referacie finansowym UMiG.
OSP Cygany
W jednostce zgłoszona została potrzeba dobudowa boksu garażowego. Koszt projektu
technicznego to ok. 5 tys. zł. natomiast wykonanie ok. 90 tys. zł.
OSP Chmielów
Potrzeba zakupu SMS-owego systemu powiadamiania o zagrożeniach. Jest to najwyższej klasy
mobilny system wczesnego ostrzegania na telefony komórkowe i szybkiego powiadamiania
mieszkańców o sytuacjach kryzysowych.
W kolejnym wniosku naczelnik wskazał na potrzebę adaptacji strychu na pomieszczenia
służbowe straży.
OSP Jadachy
Komisja zapoznała się z projektem rozbudowy strażnicy.
OSP Alfredówka
Komisja stwierdziła zagrzybienie na ścianach zewnętrznych od fundamentu budynku. Ponadto
naczelnik wskazał na remont podjazdu do garaży oraz pomieszczeń na poddaszu budynku.
OSP Tarnowska Wola
Zakup i zamontowanie wciągarki elektrycznej węży strażackich.
OSP Rozalin
Zgłoszony został remont sanitariatów oraz wykonanie wylewki w garażu.
OSP Dęba
Komisja dokonała przeglądu strażnicy, która wymaga szeregu prac remontowych jak; remont
elewacji wraz z dociepleniem budynku, wymiana rynien, remont wieży oraz wymiana skrzynki
elektrycznej. Ponadto zakup agregatu wysokociśnieniowego oraz przyczepki do samochodu.
OSP Poręby Dębskie
Oczekiwana jest wymiana sprzętu samochodowego.

Ad. 4.
1) Przewodniczący komisji udzielił głosu Sekretarzowi Gminy, która przedstawiła projekt
uchwały w sprawie nadania Tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba”.
Następnie poinformowała komisję o pracach Kapituły w sprawie nadania Tytułu Honorowego
Obywatela Gminy dla Pana Kazimierza Bogacza. Burmistrz przybliżył postać oraz zasługi Pana
Bogacza, który był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej o pseudonimach
„Bławat" i „Wiktor”, patriotą i długoletnim działaczem społecznym. Kazimierz Bogacz był także
długoletnim mieszkańcem gminy Nowa Dęba w latach 1957-2011.Dalej burmistrz wymienił
zasługi Kazimierza Bogacza w walce o niepodległość w okresie II wojny światowej oraz po jej
zakończeniu, mówił o działalności w dziedzinie utrwalania pamięci historycznej poprzez
publikacje, spotkania z młodzieżą i mieszkańcami gminy oraz działalność społeczną.
Pytań i uwag nie było. Komisja przy 3 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
2) Kolejno Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały RM
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2015.W uzasadnieniu poinformował, że zgodnie z ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w określonych terminach wnoszona jest na
rachunek gminy opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Do dnia
1 października 2015 r. wpłaty z tego tytułu zamknęły się kwotą 316.050,00 zł. Ponadto w
związku z niewykorzystaniem środków finansowych na realizację niektórych zadań ujętych w
Programie na rok 2015 zachodzi konieczność dokonania korekty szczegółowego podziału
środków na zadania ujęte w tym Programie. Następnie przedstawił propozycję szczegółowego
podziału środków, zgodnie z projektem uchwały.
Pytań i uwag nie było. Komisja przy 3 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji ogłosił jego zamknięcie.
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