PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Statutowo – Organizacyjnej, Spraw Społecznych i
Etyki Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 27 marca 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. Opinia do projektu uchwały RM w sprawie 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.
Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
Uzasadniając projekt poinformował, że w związku ze zmianą ustawy o zdrowiu publicznym,
której jednym z głównych założeń było przyjęcie Narodowego Programu Zdrowia na lata 20162020, Rada Ministrów wydała rozporządzenie, które jest strategicznym dokumentem dla zdrowia
publicznego i jednocześnie podstawą do działań w tym zakresie. Zadania z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały wpisane do Narodowego Programu Zdrowia,
stąd też wszelkie działania gminy w zakresie ochrony zdrowia wynikające z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powinny być realizowane w oparciu o
ustawę o zdrowiu publicznym, a nie jak dotychczas, w oparciu o ustawę o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Dodał, że w przeciwieństwie do tej ustawy, ustawa o zdrowiu
publicznym nie przewiduje przyznawania organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom
działającym na rzecz ochrony zdrowia dofinansowań w ramach tzw. małych grantów, tj.
uproszczonych procedur. Następnie M. Nalepa udzielił dalszych wyjaśnień do projektu uchwały.
Pytań nie było, komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt (3 „za”).
Ad. 4.
W wolnych wnioskach Przewodniczący komisji przedstawił propozycję nadania rondu w Nowej
Dębie na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Rzeszowskiej imieniem Centralnego Okręgu
Przemysłowego. Burmistrz poinformował o skierowaniu pisma w tej sprawie do
przewodniczącego Rady Miejskiej. Kontynuując powiedział, że ta inicjatywa pojawiła się w
związku ze zbliżającymi się obchodami 80 rocznicy powstania COP. Burmistrz przytoczył
krótką historię, kiedy to osiemdziesiąt lat temu Eugeniusz Kwiatkowski stworzył i wprowadził
w życie koncepcję Centralnego Okręgu Przemysłowego. W ramach obchodów planuje
zorganizowanie uroczystej sesji RM podczas której, wygłoszone będą prelekcje poświęcone
temu wydarzeniu, gdyż należy zaznaczać i podkreślać rolę COP w kształtowaniu nowodębskiego
środowiska zarówno gospodarczego jak i społecznego. Burmistrz wskazał na potrzebę ścisłej
współpracy samorządu w organizacji tych obchodów. Nadmienił też jak planuje upamiętnienie
tej rocznicy. Zarówno Przewodniczący, jak i członkowie komisji wskazali na słuszność
inicjatywy nadania rondu tej nazwy, jako najbardziej adekwatnej do historii i charakteru naszego
środowiska. Komisja jednogłośnie zaakceptowała propozycję nadania rondu nazwy imieniem
Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Burmistrz poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym RM wystąpi do przedstawicieli
nowodębskich przedsiębiorstw oraz mieszkańców o akceptację tej inicjatywy.
Ryszard Szafran wystąpił do burmistrza w sprawie zainstalowania lustra drogowego przy
wyjeździe z drogi wewnętrznej przy aptece Centrum na ulicę Jana Pawła II.
Burmistrz odpowiedział, że sprawa lustra jest wpisana do kalendarza zadań drogowych na br.
Wiesław Ordon poinformował, że Starostwo Powiatowe dokonało zmiany zakresu zadania
dotyczącego modernizacji ulicy Kościuszki w Nowej Dębie, polegającego na wyeliminowaniu
budowy oświetlenia tej ulicy na odcinku wiodącym przez miasto.
Z-ca burmistrza Leszek Mirowski udzielił informacji na temat sprawy związanej z
przenoszeniem garaży z ulicy Krasickiego. Nowa lokalizacja obejmująca niepełnosprawnych i
osoby ze schorzeniami narządów ruchu znajdować się będzie przy ulicy Broniewskiego,
natomiast pozostali użytkownicy przeniesieni zostaną na ulicę Ogrodową.
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 21 lutego 2017 r. został przyjęty ( 4 „za”).
Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji ogłosił jego zamknięcie.
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