
  PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Statutowo- Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki  

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 26 stycznia 2015 r. 

 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy w Nowej Dębie.  
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 wszystkich 
uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Powitanie i otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
4. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany statutów jednostek 
pomocniczych. 

5. Wolne wnioski. 
6.   Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad.2. 
Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję. 
Ad.3. 
Przewodniczący Ryszard Szafran poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia 
komisji w dniu 19 grudnia 2014 r. który dostępny jest w programie eSesja w zakładce komisji. 
Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było. 
Protokół został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie ( 4 „za”). 
Ad.4. 
Przewodniczący Ryszard Szafran udzielił głosu Barbarze Sudoł – kierownikowi Ref. 
Organizacyjnego, która przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany statutów jednostek 
pomocniczych. Uzasadniając projekt poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o 
samorządzie gminnym, w sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej 
terytorium konsultacje z mieszkańcami. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa 
uchwała rady gminy tj. obszar, przedmiot, formę, sposób wyrażenia opinii oraz termin 
przeprowadzenia i sposób ogłoszenia wyników konsultacji. Poinformowała, że przedmiotem 
konsultacji jest projekt zmian statutów sołectw i osiedli. Wyniki konsultacji nie są  
wiążące dla organów gminy, ale ich przeprowadzenie jest konieczne do wprowadzenia zmian 
w statutach sołectw i osiedli. Dodała, że termin konsultacji przewidziany jest na marzec br. 
Uwag nie było, komisja przy 4 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Ad. 5. 
W wolnych wnioskach Przewodniczący zwrócił się do członków o propozycje do planu pracy 
komisji na 2015 rok. 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący komisji ogłosił zamknięcie posiedzenia. 
 
 
                    PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
                                                                                                               Ryszard Szafran 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


