PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Statutowo – Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 24 marca 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.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji Ryszard Szafran, który powitał
uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Wydanie opinii do projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
1) zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych,
2) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nowa Dęba,
3) zmian statutów sołectw i osiedli.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję.
Ad. 3.
Przewodniczący Ryszard Szafran poinformował, że sporządzone zostały protokoły z posiedzeń
komisji w dniach 26 stycznia i 23 lutego 2015 r. które dostępne są w programie eSesja w zakładce
komisji. Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem czy są uwagi do protokołów. Uwag nie
było. Protokoły zostały przyjęte w głosowaniu jednogłośnie ( 3 „za”).
Ad. 4.
1) Przewodniczący komisji udzielił głosu Barbarze Sudoł kierownikowi Ref. Organizacyjnego
UMiG, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Poinformowała, że zaszła konieczność wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Rady
Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
poprzez ustalenie nowych adresów siedzib obwodowych komisji wyborczych. Następnie
poinformowała, których obwodów dotyczą wnoszone zmiany oraz udzieliła odpowiedzi na pytania
członków komisji. Uwag nie było.
Komisja jednogłośnie (3 „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
2) Następnie Barbara Sudoł przedstawiła projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania na terenie Gminy Nowa Dęba. Poinformowała, że zgodnie z przepisami
ustawy Kodeks wyborczy, w wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych
obwodach głosowania. Rada gminy w drodze uchwały, na wniosek burmistrza tworzy odrębny
obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i
areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów
będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. W związku z zarządzonymi na dzień 10 maja
2015 r. wyborami Prezydenta RP utworzenie w gminie Nowa Dęba pięciu odrębnych obwodów
głosowania jest zasadne. Pytań nie było.
Komisja jednogłośnie (3 „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

3)
Kolejno Barbara Sudoł przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian statutów sołectw i
osiedli. Poinformowała, że Statuty jednostek pomocniczych zostały uchwalone Uchwałą Rady
Miejskiej w Nowej Dębie z 25 kwietnia 2007 r. Na podstawie Uchwały RM z 29 stycznia 2015
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany statutów
jednostek pomocniczych na zebraniach jednostek pomocniczych zostały przeprowadzone
konsultacje podczas których mieszkańcom zostały przedstawione propozycje zmian statutów
jednostek pomocniczych. Dodała, że powodem zmiany obecnych statutów było dostosowanie do
obowiązujących przepisów prawa. Projekt uchwały został przygotowany dla wszystkich 10
jednostek pomocniczych.
Pytań nie było.
Komisja jednogłośnie (3 „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
Ad. 5.
Przewodniczący Ryszard Szafran przedstawił pismo B.Winczewskiego w sprawie przydziału lokalu
mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych gminy położonego przy ul. Broniewskiego 1.
Zapoznał jednocześnie komisję z odpowiedzią burmistrza MiG udzieloną p. Winczewskiemu w tej
sprawie.
Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji ogłosił jego zamknięcie.
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