
PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Statutowo – Organizacyjnej, Spraw Społecznych i 

Etyki Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 27 marca 2018 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 podziału gminy Nowa Dęba na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym. 

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. 
Barbara Sudoł kierownik ref. Organizacyjnego UMiG przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 
Uzasadniając projekt poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy– Kodeks wyborczy, 
podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym 
okręgu ustala, na wniosek burmistrza rada gminy. W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla 
wyboru rady w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się 1 radnego. W 
przedstawionym podziale gminy na okręgi wyborcze uwzględniono zasadę, iż w gminach na 
terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy, natomiast w 
miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze. 
Zgodnie z zapisami Kodeksu podział na okręgi wyborcze dokonywany jest według jednolitej 
normy przedstawicielstwa, który ustala się przez podzielenie liczby mieszkańców ujętych w 
stałym rejestrze wyborców gminy według stanu na koniec 31 grudnia 2017 r. (art. 12 § 2 ustawy) 
przez liczbę radnych ustaloną dla danej rady wynikającą z ustawy o samorządzie gminnym. 
Proponowanego podziału gminy na okręgi dokonano przy zachowaniu jednolitej normy 
przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy – 18 072 przez 
liczbę – 15 radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Nowej Dębie, co daje gminną normę 
przedstawicielstwa równą 1204,80 mieszkańców na jednego radnego. Następnie Rada zapoznana 
została z proponowanym podziałem mandatów wynikającym z wyliczonego przedstawicielstwa, 
który zawarty jest w załączniku do projektu uchwały. Następnie B. Sudoł poinformowała, że 
projekt uchwały w trybie konsultacji został przedstawiony Komisarzowi Wyborczemu w 
Tarnobrzegu, który pismem z 12 marca 2018 poinformował, że przedstawiony przez burmistrza 
projekt uchwały nie narusza przepisów ustawy Kodeks wyborczy. Następnie  Burmistrz Miasta 
i Gminy Nowa Dęba 6 marca 2018 r. wydał Zarządzenie Nr 652/2018 w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału gminy Nowa Dęba na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym, które zostały przeprowadzonymi w terminie 6 – 20 marca 2018 r. W tym czasie 
wpłynęły 4 ankiety konsultacyjne. Następnie B. Sudoł poinformowała, że po szczegółowej 
analizie oraz w świetle obowiązujących przepisów burmistrz wnioskuje do rady o podjęcie 



uchwały zgodnie z przedłożonym projektem, który uwzględnia wniosek nr 4, natomiast nie 
uwzględnia wniosków nr 2 i nr 3. Przedłożony projekt uchwały zakłada racjonalny podział gminy 
na okręgi wyborcze ze względu na liczbę mieszkańców w okręgu. 
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali; 
Roman Puzio zwrócił się o przedstawienie wszystkich zgłoszonych wniosków. 
B. Sudoł poinformowała, że konsultacje zostały przeprowadzonymi w terminie 6 – 20 marca 
2018 r. W obowiązującym terminie wpłynęły 4 ankiety konsultacyjne: 
1) z 7 marca 2018 r. bez zajęcia stanowiska, z załączoną propozycją podziału na okręgi wyborcze, 
jak w przedstawionym projekcie burmistrza. 
2) z 19 marca 2018 r. dot. zmian w okręgach wyborczych nr 6 – osiedle Dęba, nr 10 – sołectwo 
Alfredówka i nr 15 – sołectwo Rozalin i sołectwo Tarnowska Wola. Wniosek ten nie został 
uwzględniony z uwagi na to, że okręgiem wyborczym na terenach wiejskich jest jednostka 
pomocnicza gminy - sołectwo, a w miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia 
się utworzone jednostki pomocnicze – osiedla. Uwzględnienie tego wniosku doprowadziłoby do 
naruszenia utworzonych jednostek pomocniczych. Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału 
jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze, niedopuszczalne jest łączenie jednostki 
pomocniczej z częścią innej jednostki pomocniczej. 
3) z 20 marca 2018 r. dot. zmian w okręgach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4. Wniosek zakłada całkiem 
nowy podział na w/w okręgi wyborcze, w których liczba mieszkańców w poszczególnych 
okręgach wynosi od 1286 do 1672 mieszkańców. 
4) z 20 marca 2018 r. dot. zmian w okręgach wyborczych nr 8 i nr 9 – dot. osiedla Poręby 
Dębskie. Wniosek dot. poszerzenia granic okręgu wyborczego nr 8 o ulice: Kwiatowa, Solinka i 
pomniejszenia granic okręgu nr 9 o w/w ulice. Włączenie ulic Kwiatowej i Solinka do okręgu nr 
8 skutkować będzie zwiększeniem liczby mieszkańców w tym okręgu z 720 do 750 mieszkańców 
i zmniejszeniem liczby mieszkańców w okręgu nr 9 z 1204 do 1174. 
Po szczegółowej analizie, w świetle obowiązujących przepisów burmistrz wnioskuje do rady 
o podjęcie uchwały zgodnie z przedłożonym projektem, który uwzględnia wniosek nr 4, 
natomiast nie uwzględnia wniosków nr 2 i nr 3. 
Roman Puzio dalej pytał o cel konsultacji, skoro burmistrz nie uwzględnił wniosku ~200 
mieszkańców. Według radnego wniosek spełnia wymogi określone przez PKW i zapytał, kto 
podjął decyzję o jego nie uwzględnieniu.  
Burmistrz przyznał, że jest to jego decyzja. Następnie przytoczył przepisy na mocy których 
uzasadnił swoje stanowisko, które nadal podtrzymuje w przedłożonym projekcie uchwały. 
Uzasadniając taki podział na okręgi wskazał na wspólnotę celów mieszkańców i ich dążeń. 
Tomasz Dziemianko przypuszcza, że projekt ma podtekst polityczny. Uważa, że głos wyborców 
powinien być wzięty pod uwagę i dodał, że nie widzi sensu w rozumowaniu burmistrza. 
Jednocześnie zwrócił się o powrót do podziału na okręgi według poprzednich zasad. 
Burmistrz odpowiedział, że takie jest jego stanowisko, a w sprawie podziału miasta na okręgi 
liczył na współpracę. 
T. Dziemianko odparł, że płaszczyzną współpracy w tej kwestii jest komisja i na jej forum wnosi 
o uwzględnienie wniosku mieszkańców dot. powrotu do poprzedniego podziału na okręgi 
zgodnie z którym ulica Szkolna w całości znajdowała się w okręgu nr 3. Radny dodał, że w 
przeciwnym wypadku złoży skargę do Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu. 
Janina Lubera zwróciła uwagę na pomieszanie budynków mieszkalnych w okręgu nr 2 i 3, gdzie 
nie zachowana został zasada spójności i wspólnoty. 
Barbara Sudoł powiedziała, że ulica Szkolna stanowi odrębną wspólnotę i zamiarem takiego 
podziału było wyrównanie liczebności mieszkańców w okręgach. Dodała, że z dotychczasowych 
6 w mieście będzie 5 okręgów (z miasta ubyło ~400 osób), gdyż z uwagi na wzrost liczby 
mieszkańców tworzy się dodatkowy okręg w osiedlu Poręby Dębskie.  
Marzena Chmielowiec uważa, że burmistrz powinien uwzględnić głos mieszkańców i zwróciła 
się o współpracę z klubem PiS w tej sprawie. 



Mieszkaniec miasta Marek Ostapko zwrócił uwagę na zachowanie jedności osiedli bez 
rozrywania naturalnej spójności, którą tworzą podwórka, parkingi, pergole, oświetlenie itp. tj. 
elementy małej architektury tworzącej wspólnoty. 
Przewodniczący RM powiedział, że ważne jest to, co robimy dla miasta, a nie z jakiej ulicy 
kandydujemy. 
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji przewodniczący Ryszard Szafran poddał pod głosowanie 
przedstawiony projekt uchwały w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 
W jego wyniku komisja nie wydała jednoznacznej opinii – 2 głosy „za” i 2 „przeciw”. 
Kolejno przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek nr 3 dot. zmian w okręgach nr 1, nr 2, 
nr 3 i nr 4. Wniosek zakłada całkiem nowy podział na w/w okręgi wyborcze. 
Wniosek uzyskał 2 głosy „za” i 2 „przeciw”. 
Przewodniczący stwierdził, że rozstrzygającym będzie głosowanie podczas sesji RM. 
Ad. 4. 

 Przewodniczący Ryszard Szafran poinformował, że sporządzony został protokół z    
 poprzedniego posiedzenia komisji. Następnie zapytał,  czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było.  
 Protokół z 22 lutego 2018 r. został przyjęty ( 4 „za”). 
 Ad. 5. 
 W wolnych wnioskach głos zabrali; 
 Roman Puzio w imieniu mieszkanku budynku Kościuszki 106 zgłosił potrzebę wykonania zejścia 
do piwnicy. 
Burmistrz odpowiedział, że jest to kompetencja wspólnoty mieszkaniowej. W ramach udziału 
gminy we wspólnocie, będzie uczestniczył w projekcie poprzez wykonanie części prac przez 
grupę interwencyjną. 
Radny zgłosił również problem nieczystości po psach wyprowadzanych na trawniki i ciągi piesze 
na terenie miasta.  
Burmistrz poinformował komisję w jaki sposób zamierza podjąć działania w kierunku ukrócenia 
tych praktyk. Na klatkach budynków zamierza wyłożyć „pakiety dla psów” wraz z instrukcją 
stosowania dla właścicieli zwierząt. 
Tomasz Dziemianko ponownie zgłosił konieczność wyczyszczenia wulgarnych napisów, które 
zostały namalowane na statku do zabawy dla dzieci nad zalewem. 
Roman Puzio po raz kolejny zwrócił uwagę na zły stan techniczny drogi wzdłuż Bystrzyka. 
Burmistrz odpowiedział, że do sprawy przystąpi po przekazaniu drogi na rzecz gminy, co ma 
nastąpić przypuszczalnie w maju br. 
 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
 
        PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
         Ryszard Szafran 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


