
PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Statutowo – Organizacyjnej, Spraw Społecznych i 

Etyki Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 24 kwietnia 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 oraz przewodniczył mu Przewodniczący komisji Ryszard Szafran, który 
powitał uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku. 
3. Opinia do projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach: 

1) nadania nazwy drodze wewnętrznej, 
2) przyjęcia apelu dotyczącego przywrócenia działalności Rejonu Energetycznego 

z siedzibą w Tarnobrzegu. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję. 
 
Ad. 3. 
Ewa Rozenbajgier kierownik ref. GKS przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej. Poinformowała, że 22 marca 2017r. Zarząd Osiedla Dęba złożył wniosek o 
nadanie nazwy drodze wewnętrznej łączącej ulicę Wojska Polskiego z ulicą Podgórze na ulicę 
„Tadeusza Góreckiego”. Dodała, że  Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Dęba z 9 kwietnia 
2017r.Uchwałą Nr 14/2017  pozytywnie zaopiniowało złożony wniosek. 
Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień przez z-cę burmistrza Leszka Mirowskiego, komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 4 głosy „za”). 
 
Ad. 4. 
Następnie Sekretarz Gminy Elżbieta Gil przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu 
dotyczącego przywrócenia działalności Rejonu Energetycznego z siedzibą w Tarnobrzegu. 
Poinformowała, że przedłożony projekt uchwały jest wynikiem czynności podejmowanych przez 
samorządy gmin w zakresie przywrócenia działalności Rejonu Energetycznego z siedzibą w 
Tarnobrzegu. Inicjatywa podjęcia apelu wypłynęła od Samorządu Miasta Tarnobrzega i jest 
podejmowana przez ościenne gminy, które swoją działalnością obejmował funkcjonujący do 31 
grudnia 2012 r. Rejon. 
Po krótkiej dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 4 głosy „za”). 
 
Ad. 5. 

 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 27 marca 2017 r. został przyjęty bez uwag ( 4 „za”). 
 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku, Przewodniczący komisji ogłosił zamknięcie posiedzenia. 
 
 
        PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
         Ryszard Szafran 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


