
PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Komisji Statutowo – Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki  
Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

 
w dniu 25 sierpnia 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. Wydanie opinii do projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach: 
1) sprostowania oczywistej omyłki w opisie granic okręgu nr 4 w załączniku do Uchwały Nr       

XXVI/233/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 19 listopada 2012 r.  
w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 

2) sprostowania oczywistej omyłki w opisie granic obwodu głosowania nr 3  
w załączniku do Uchwały Nr XXVIII/254/2013 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 i zmian  
adresów siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

3) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nowa Dęba, 
4) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2015.  
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję. 
Ad. 3. 
1)   Przewodniczący komisji udzielił głosu Barbarze Sudoł, która przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie sprostowania oczywistej omyłki w opisie granic okręgu nr 4 w załączniku do Uchwały Nr       
XXVI/233/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 19 listopada 2012 r.  
w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  
Następnie poinformowała, że w przytoczonej uchwale w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na 
okręgi wyborcze, błędnie wpisano nazwę ulicy. Zgodnie z Uchwałą Nr 15/59 z dnia 19 listopada 
1959 r. Miejskiej Rady Narodowej w Nowej Dębie została nadana nazwa ulicy Marii Curie-
Skłodowskiej w Nowej Dębie, a nie Marii Skłodowskiej-Curie.  

Po udzieleniu wyjaśnień komisja w głosowaniu jednogłośnie (4 „za”) zaopiniowała projekt 
uchwały. 

2)   Kolejno Barbara Sudoł przedstawił projekt uchwały RM w sprawie sprostowania oczywistej 
omyłki w opisie granic obwodu głosowania nr 3 w załączniku do Uchwały Nr XXVIII/254/2013 
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 i zmian adresów siedzib obwodowych komisji wyborczych.  Uzasadniając projekt 
poinformowała, że w uchwale  z 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 



błędnie wpisano nazwę ulicy. Zgodnie z Uchwałą Nr 15/59 Miejskiej Rady Narodowej w Nowej 
Dębie z dnia 19 listopada 1959 r. została nadana nazwa ulicy Marii Curie-Skłodowskiej, a nie Marii 
Skłodowskiej-Curie. Ponadto na wniosek Biura Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie 
w kwietniu 2015 r. burmistrz ustalił nowe numery porządkowe niektórych budynków szkół w 
lokalach których znajdują się siedziby obwodowych komisji wyborczych. 

Po udzieleniu wyjaśnień komisja w głosowaniu przy 4 głosach  „za” pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 

3) Następnie Barbara Sudoł przedstawił projekt uchwały RM w sprawie utworzenia odrębnych 
obwodów głosowania na terenie Gminy Nowa Dęba. Poinformowała, że w wyborach głosowanie 
przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania. Zgodnie z przepisami ustawy 
Kodeks wyborczy Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, 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. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w 
uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. W związku z 
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia 
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 
października 2015 r., podjęcie  uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania jest 
zasadne. 

Komisja bez uwag jednogłośnie (4 „za”) zaopiniowała projekt uchwały. 

4)    Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały RM w sprawie 
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. 
Poinformował, że w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w niektórych zadaniach 
Programu na rok 2015 zachodzi konieczność dokonania jego korekty mającej na celu racjonalne 
wykorzystanie środków finansowych. Poinformował, że jednym z zaleceń Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest prowadzenie badań związanych z diagnozą 
zachowań problemowych i używaniem substancji psychoaktywnych podejmowanych przez 
młodzież. Z tego też względu proponuje się wprowadzenie do GPP i RPA na rok bieżący zadania 
„Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Nowa Dęba. 

Pytań i uwag nie było. Komisja przy 4 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad. 4. 
Przewodniczący Ryszard Szafran poinformował, że sporządzone zostały protokoły z posiedzeń 
komisji w dniach 19 czerwca i 29 lipca 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 ( 4 „za”). 
 
Radny Roman Puzio zgłosił sprawę uszkodzenia mola, celem jej zbadania przez służby gminy. 
 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
        PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
         Ryszard Szafran 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


