
PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Statutowo – Organizacyjnej, Spraw Społecznych i 

Etyki Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 25 lutego 2016 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. Wydanie opinii do projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach: 

1) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów    
Alkoholowych na rok 2016, 

2) wprowadzenia samorządowego programu przyznającego uprawnienia i ulgi 
rodzinom wielodzietnym. 

4. Zamknięcie posiedzenia. 
Ad. 2. 
Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję. 
Ad. 3. 
1)   Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały RM w sprawie 
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2016. W uzasadnieniu poinformował, że w Programie rok 2016 zaplanowano zadanie, którego 
celem jest stworzenie dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętym problemem 
alkoholowym lub przemocą w rodzinie, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Podczas 
przygotowywania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 nie została doprecyzowana nazwa oraz 
metody i sposoby realizacji tego zadania, co zostało dopełnione w przedstawionym projekcie. 
Po udzieleniu wyjaśnień komisja w głosowaniu jednogłośnie (3 „za”) zaopiniowała projekt 
uchwały. 
2)   Następnie Elżbieta Gil Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia samorządowego programu przyznającego uprawnienia i ulgi rodzinom 
wielodzietnym. 
Następnie poinformowała, że Nowodębski Program dla Rodzin Wielodzietnych jest elementem 
polityki społecznej realizowanej przez gminę. Program daje możliwość osobom posiadającym 
Kartę Dużej Rodziny korzystania z ulg za usługi oferowane przez jednostki organizacyjne gminy, 
tj. Samorządowy Ośrodek Kultury, Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, przedszkola i 
żłobek miejski. Dodatkowe preferencje dla rodzin wielodzietnych stosowane są przez Partnerów 
Programu, tj. podmioty, które przystąpiły do NPd RW. Dalej poinformowała, które podmioty 
obecnie stosują ulgi w ramach Programu. Powiedziała również, że wprowadzone w 
obowiązującej uchwale zmiany wynikają m.in. ze zmiany przepisów prawa w tym zakresie, a 
także dają możliwość korzystania z ulg wszystkim posiadaczom KDR, również osobom 
mieszkającym poza terenem gminy, co może wpłynąć na zwiększenie korzystania z usług 
oferowanych przez jednostki organizacyjne gminy na preferencyjnych warunkach.  
Pytań nie było, komisja w głosowaniu przy 3 głosach  „za” pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Ad. 4. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
        PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
         Ryszard Szafran 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


