PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Statutowo – Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 25 września 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, 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 RM w sprawach:
1) nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie,
2) zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba,
3) powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do
Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w wyborach uzupełniających na kadencję 2016- 2019,
4) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2017.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję.
Ad. 3.
1) Przewodniczący Ryszard Szafran nadmienił, że projekt uchwały w sprawie nadania Statutu
Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie będzie opiniowany wspólnie z komisją
oświaty, kultury, zdrowia i sportu. Następnie projekt uchwały przedstawił Krystian Rzemień
dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie.
Uzasadniając poinformował, że w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmiany
zapisów w zakresie doprecyzowania form działalności SOK do obecnych potrzeb, tj. współpracę
z seniorami oraz kościołami, w tym krajowymi i zagranicznymi. Ponadto treść statutu
dostosowana została do przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie
dotyczącym przedkładania do zatwierdzenia sprawozdań finansowych organowi
wykonawczemu gminy, tj. burmistrzowi. Dyrektor dodał, że w związku z tym, że Statut SOK
był już zmieniany po jego nadaniu, stąd dla jego przejrzystości wnioskuje o uchwalenie pełnej
treści Statutu uwzględniającego dotychczasowe i wnioskowane zmiany.
W trakcie dyskusji przewodniczący Ryszard Szafran zapytał o sprawę przeniesienia księgozbioru
po punkcie filialnym biblioteki w Zespole Placówek Oświatowych.
Dyrektor SOK odparł, że trzeba przystosować w tym celu pomieszczenia w budynku szkoły w
Rozalinie. Ponadto uchwalenie statutu SOK umożliwi dostosowanie tych działań do działalności
statutowej Ośrodka.
Stanisław Skimina poinformował, że komisja oświaty od pewnego już czasu wnioskuje o jak
najszybsze przeniesienie księgozbioru do Rozalina.
W związku z zapytaniami radnych, dyrektor Rzemień poinformował o planach dotyczących
działalności orkiestry dętej.
Ryszard Szafran zauważył brak zapisów w statucie dotyczących orkiestry młodzieżowej.
Po udzieleniu wyjaśnień obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
2) Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa
Dęba. W uzasadnieniu poinformowała, że propozycja zmian w Statucie dotyczy zmiany

załącznika Nr 3 - wykaz jednostek organizacyjnych gminy, polegającej na wykreśleniu
Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie i zmianie nazwy szkół w Jadachach i Chmielowie z Zespołów
Szkół na Szkoły Podstawowe.
Powyższe zmiany wynikają z dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
Ponadto na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej komisja dyskutowała nad przyjęciem
regulacji dotyczących zgłaszania poprawek i uzupełnień do protokołu przez radnych
nieobecnych na sesji, podczas której przyjmowany jest protokół. Sekretarz Gminy dodała, że
taka sytuacja miała miejsce na sesji 31 sierpnia br. więc zasadnym byłoby dookreślenie w statucie
tych zasad. Zmiana umożliwiłaby wnoszenie na piśmie uwag do protokołu. Po dyskusji komisja
przy 4 głosach „za” opowiedziała się za wprowadzeniem tych zasad do projektu opiniowanej
uchwały zmieniającej statut gminy.
Po dyskusji oraz wyjaśnieniach, komisja w głosowaniu jednogłośnie (4 „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
3) Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie powołania zespołu do
zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w
wyborach uzupełniających na kadencję 2016- 2019. Poinformowała, że Prezes Sądu
Okręgowego w Tarnobrzegu pismem z 11 września 2017 r. przekazał Zarządzenie i zwrócił się
do Rady Miejskiej w Nowej Dębie o dokonanie uzupełnienia listy ławników poprzez dodatkowy
wybór trzech ławników. Poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów
Powszechnych, ławników do sądu okręgowego oraz sądów rejonowych wybierają rady gmin,
których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym, jako zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej. Ustawa stanowi, że przed przystąpieniem do wyborów rada
gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach,
w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w przepisach.
Zespół składa się z członków komisji statutowo-organizacyjnej, spraw społecznych i etyki.
Uwag nie było, komisja w głosowaniu jednogłośnie (4 „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
4) Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2017. W uzasadnieniu poinformował, że przedłożony projekt uchwały dotyczy zwiększenia
planu budżetu na realizację GPPiRPA w roku 2017 z kwoty 290 500 zł do kwoty 295 500 zł.
Środki finansowe w kwocie 5 000 zostaną przeznaczone na realizację zadań: "Lokalne imprezy
profilaktyczne" - kwota 4000 zł., oraz „Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hal i boisk
sportowych, zakup sprzętu i wyposażenia dla pracowni, szkół, w ramach tworzenia warunków
do spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy, zawody i turnieje"
kwota 1000 zł.
Po wyjaśnieniach komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (4 „za”).
Ad. 4.
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 30 sierpnia 2017 r. został przyjęty ( 4 „za”).
Ad. 5.
W wolnych wnioskach głos zabrali;
Roman Puzio zwrócił uwagę na schody wejściowe do Samorządowego Ośrodka Kultury, które
wymagają pilnego remontu. Zgłosił również pęknięcie 4 płyt na drodze od ul. Krasickiego do
Jana Pawła II i uważa za zasadne ograniczenie tonażu pojazdów na tej drodze do 3,5 t.
Z-ca burmistrza Leszek Mirowski udzielił informacji na temat planów remontów schodów wraz
z budową podjazdu dla wózków oraz planowanego remontu tarasu.
W sprawie płyt stwierdził, że prawdopodobnie zostały położone na niewłaściwym podłożu.

Komisja rozmawiała także na temat oświetlenia ledowego na plantach, które także źle działa i w
opinii wielu osób nie spełnia swojej funkcji.
Leszek Mirowski powiedział, że przez 5 lat obowiązuje trwałość projektu i do jego zakończenia
nie można nic zmienić.
Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji ogłosił jego zamknięcie.
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