PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Statutowo- Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 22 grudnia 2016 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 projektu budżetu gminy Nowa Dęba na 2017 rok.
4. Wydanie opinii do projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2017,
2) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017,
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.2.
Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję.
Ad.3.
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.
Kierownik MG OPS Maria Tomczyk wskazała na problem, jaki może wystąpić w
finansowaniu wydatków na zadania związane ze wspieraniem rodziny, w tym asystentów
rodziny oraz finansowania osób bezdomnych, którzy kierowani są do schronisk.
Dodała, że będzie prowadziła działania oszczędnościowe, niemniej jednak niedobór występuje,
a w II połowie roku będzie można określić szczegółowo jego wysokość.
Jerzy Konefał Miejsko-Gminny Komendant OSP uważa zaplanowane w projekcie budżetu
środki za wystarczające na tzw. przetrwanie. Poinformował komisję o potrzebach
remontowych, a konkretnie o termomodernizacji Strażnicy OSP w Nowej Dębie oraz
koniczności wymiany bram garażowych w jednostkach. Dodał, że w przypadku wystąpienia
większej ilości zdarzeń niż w 2016 r. może zabraknąć środków.
Wyjaśnień odnośnie planowanego budżetu OSP udzielił burmistrz. Zwrócił uwagę na wydatki
bieżące w tym dziale, które są znaczące, poinformował o zadaniach inwestycyjnych,
zaplanowanych zakupach oraz potrzebach modernizacji kolejnych 4 strażnic. W. Ordon
wskazał także na zaangażowanie środków sołeckich w finansowanie straży, niemniej Zarząd
MG OSP uważa, że zbyt mało robi się dla ochotniczych straży.
Komisja dokonała analizy zaplanowanych środków i poparła stanowisko burmistrza w sprawie
przedstawionego planu finansowania OSP.
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Przewodniczący Ryszard Szafran zapoznał komisję z pismem Ochotniczej Straży Pożarnej w
Jadachach w sprawie projektu budżetu gminy Nowa Dęba na 2017 rok oraz rozbudowy
budynku OSP w Jadachach oraz środków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Analizy projektu budżetu w dziale dotyczącym Straży Miejskiej przedstawiła Skarbnik Gminy.
Mieczysław Nalepa komendant Straży Miejskiej nie zgłosił uwag odnośnie wysokości
zaplanowanych środków.
Komisja zapoznała się również z planem wydatkowania środków w Dz. 750, rozdz.75075
przewidzianych na promocję gminy w 2017 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
tj. planowanej wizycie gości z Irlandii oraz militariadzie oraz sprawach związanych z
organizacją tych zamierzeń.
Komisja nie złożyła wniosków i uwag do przedstawionego projektu budżetu w omawianych
działach. Projekt budżetu gminy na 2017 r. został pozytywnie zaopiniowany przez komisję (4
głosy „za”).
Ad.4.
1) Przewodniczący Ryszard Szafran udzielił głosu Mieczysławowi Nalepie - Komendantowi
Straży Miejskiej, który przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. 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 4 głosach
„za” zaopiniowała projekt uchwały.
2) Kolejno Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
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 rozdysponowane zostały środki w wysokości 15 tys. zł.
Uwag do projektu nie było. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad. 5.
Przewodniczący Ryszard Szafran poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia
komisji w dniu 28 listopada 2016 r. Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem czy są
uwagi do protokołu. Uwag nie było, w związku z czym protokół został przyjęty przy 4 głosach
„za”.
Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący komisji ogłosił zamknięcie posiedzenia.
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