
PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Statutowo – Organizacyjnej, Spraw Społecznych i 

Etyki Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 27 października 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 oraz przewodniczył mu Przewodniczący komisji Ryszard Szafran, który 
powitał uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku. 
3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za 2016 rok. 

4. Opinia do projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach: 
1) uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami 

            pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  
            publicznego na 2018 rok, 

2) nadania nazw ulic na terenie Sołectwa Chmielów, 
3) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2017. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję. 
Ad. 3.  
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 
2016” przedstawiła Maria Siudem. Przewodniczący wspomniał, że członkowie komisji 
otrzymali sprawozdanie, celem wcześniejszego zapoznania się.  Następnie M. Siudem w skrócie 
przedstawiła, że współpraca Gminy z organizacjami odbywała się w formie pozafinansowej i 
finansowej. Pomoc pozafinansowa udzielana przez Gminę organizacjom pozarządowym 
odbywała się poprzez: konsultacje z koordynatorami projektów, promocję działań na stronie 
internetowej gminy, jak również w lokalnej prasie, zamieszczanie na stronie gminy informacji o 
planowanych działaniach, np. imprezach, uroczystościach, na które organizacje uzyskały 
dotacje, pomoc organizacyjna w kontaktach z innymi podmiotami i instytucjami.  
Finansowa pomoc to zabezpieczenie środków finansowych na wsparcie zadań własnych Gminy 
realizowanych przez organizacje pozarządowe. W roku 2016 Gmina wspierała realizację zadań 
własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe. W budżecie na 2016 rok 
zabezpieczono łącznie 99 tys. zł na zadania własne gminy. Poinformowała w jakich obszarach 
zostało udzielone wsparcie finansowe.  
Pytań nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag (4 „za”). 
Ad. 4. 
1)  M. Siudem przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu 
współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 
Poinformowała, że ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje 
możliwość wspierania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego w realizacji zadań własnych gminy. Wspieranie działalności 
może odbywać się w formach finansowych lub pozafinansowych, jednakże dopiero po 
uchwaleniu przez Radę Miejską "Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 



2018 rok". Zespół Współpracy wypracował projekt Programu, który został poddany 
konsultacjom społecznym. W projekcie budżetu zaplanowane zostały środki na wsparcie 
finansowe zadań przewidzianych do realizacji w roku 2018. 
Jednocześnie poinformowała o zmianach w projekcie uchwały w stosunku do uchwały 
ubiegłorocznej. Po wyjaśnieniach, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 4 głosy 
„za”).  
2)   Alicja Rydzik, prac. Ref. GKS przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie nadania nazw 
ulic na terenie Sołectwa Chmielów. 
W uzasadnieniu poinformowała, że  23 kwietnia 2017 r. na Ogólnym Zebraniu Wiejskim 
Mieszkańców Sołectwa Chmielów został zgłoszony i przegłosowany przez mieszkańców 
wniosek w sprawie nadania nazw ulic w Chmielowie. W uzgodnieniu z Radą Sołecką ustalono, 
że ulice, które posiadały nazwy zachowają je, natomiast dla pozostałych ulic zaproponowano 
nazwy, które wskazane zostały w przekazanym do mieszkańców piśmie. 
W okresie od 1 – 25 sierpnia 2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje w zakresie nazw ulic. 
Następnie na Zebraniu Wiejskim Sołectwa Chmielów 03 września 2017 r. podjęta została 
uchwała w sprawie wyrażenia opinii na temat nadania nazw ulic na terenie sołectwa. Na zebraniu 
przegłosowano inne niż proponowane nazwy czterech ulic: ulica Lipowa – zamiast ulica Lipka, 
ulica Siarkowa – zamiast Mogilska, ulica Sadowa – zamiast Ogrodowa, ulica 2 Września – 
zamiast Ofiar Bombardowania Chmielowa. Poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o 
samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w 
sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych. 
Biorąc pod uwagę fakt, iż w miejscowości Chmielów były dotychczas nazwane 2 ulice - ulica 
Strefowa i ulica Zakładowa, zasadne jest wprowadzenie nazw ulic na terenie całego sołectwa 
celem poprawy dostępności dla służb ratowniczych  
oraz firm, które wykonują różnego rodzaju usługi m.in. pocztowe czy kurierskie. 
Po krótkiej dyskusji, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 4 głosy „za”). 
3)    Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały RM w sprawie 
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2017. W uzasadnieniu do projektu poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłata za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku 
kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach. Do 10 października 2017 r. 
wpłaty z tego tytułu zamknęły się kwotą 322.170,- zł. Uchwalone przez Radę Miejską  
Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii zakładały, że na ich realizację przeznaczono kwotę 310.500,- zł. 
Ze względu na to, iż kwota wpływu ze sprzedaży alkoholu jest wyższa niż założono, a także w 
związku z niewykorzystaniem środków finansowych na realizację niektórych zadań ujętych w 
GPP i RPA na rok 2017, zachodzi konieczność dokonania korekty szczegółowego podziału 
środków na zadania ujęte w tym Programie, mającej na celu racjonalne ich wykorzystanie. 
Następnie Komendant wniósł o przyjęcie autopoprawki w projekcie uchwały w § 1, pkt.1 lit.a) 
o brzmieniu w zadaniu nr 3 "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie 
miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności 
fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw 
społecznych", w kolumnie 5, kwotę 12.500,- zł zastępuje się kwotą 12.700,- zł, na zapis o 
brzmieniu kwotę 12.500,- zł  zastępuje się kwotą 12.200,- zł. 
Jednocześnie Komendant uzasadnił przyczynę wnoszonej poprawki. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniesioną autopoprawkę, która została przyjęta 4 
głosami „za”. Następnie komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 
uchwały. 
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 25 września 2017 r. został przyjęty bez uwag ( 4 „za”). 



Radny Roman Puzio poinformował, że mieszkańcy miasta za jego pośrednictwem zwracają się 
do samorządu o podjęcie działań związanych z przywróceniem funkcjonowania poradni 
endokrynologicznej, w ramach której pacjentów przyjmowała dr Soboń. 
W kolejnej sprawie zwrócił uwagę, że wbrew obowiązującym przepisom, w jednym z lokali na 
ul. Kościuszki funkcjonuje maszyna do gry typu „jednoręki bandyta”. 
Komendant odpowiedział, że ten fakt jest mu znany i sprawa podlega zgłoszeniu do Straży 
Granicznej. 
 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku, Przewodniczący komisji ogłosił zamknięcie posiedzenia. 
 
 
 
        PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
         Ryszard Szafran 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 
 
 



 
 

 


