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

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 28 listopada 2016 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. 
Posiedzeniu przewodniczył 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 Rady Miejskiej w sprawach: 

1) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019, 
2) uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2017 rok, 

3) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2016, 

4) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
5) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
6) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”, 
7) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”. 

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję. 
Ad. 3. 
1)    Przewodniczący komisji udzielił głosu Marii Tomczyk – Kierownikowi Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, która przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019. Następnie 
poinformowała, że z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z  ustawą do zadań własnych gminy 
należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Program 
uchwalany jest przez radę gminy, z uwzględnieniem potrzeb społecznych związanych z 
realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny. Program stanowi podstawę do planowania 
budżetu na kolejne lata, a jego głównym celem jest budowa systemu wspierania rodziny 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 
Pierwszy Program Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Dęba na lata 2013-2015 
został przyjęty przez Radę Miejską dnia 17 kwietnia 2013 r. , a obecny projekt stanowi 
kontynuację programu w Gminie na kolejne 3 lata. 
Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień przez k-ka OPS, komisja w głosowaniu jednogłośnie (4 
„za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
2)    Następnie Maria Siudem przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego 
Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 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 przez nie 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 2017 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 2017. Następnie poinformowała w jakim obszarze nastąpiły zmiany w 
stosunku do ubiegłorocznego Programu. 
Uwag nie było, komisja w głosowaniu jednogłośnie (4 „za”) zaopiniowała projekt uchwały. 
3)   Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2016.  Powiedział, że na podstawie przepisów 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 w terminach do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego 
roku kalendarzowego. Do dnia 1 października 2016 r. wpłaty z tego tytułu zamknęły się kwotą 
317.370,- zł. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. zakładały, że na ich realizację 
przeznaczono kwotę 300.000,- 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 Gminnym Programie na rok 2016 zachodzi konieczność 
dokonania korekty szczegółowego podziału środków. Następnie zapoznał komisję z propozycją 
i rozdysponowania, zgodnie z projektem uchwały. 
Uwag nie było, komisja w głosowaniu jednogłośnie (4 „za”) zaopiniowała projekt uchwały. 
4)    Sekretarz Gminy Elżbieta Gil przedstawiła projekty uchwał RM w sprawie: 

1) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” (Józef Antończyk), 
2) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” (Wiktoria Antończyk), 
3) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” (Józefa Kaczmarek), 
4) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”(Zespół CYGANIANKI). 

Następnie poinformowała, że w związku z przypadającą w tym roku 55 rocznicą nadania praw 
miejskich Nowej Dębie,  Rada Miejska zamierza uhonorować medalem „Zasłużony dla Miasta i 
Gminy Nowa Dęba” osoby oraz instytucje, które wniosły znaczący wkład w rozwój naszego 
miasta, a szczególnie tych, którzy swój czas i wysiłek kierowali na rozwiązywanie lokalnych 
problemów, którzy pobudzali inicjatywę społeczną,  angażowali siebie i innych do pracy nie 
tylko w strukturach samorządu, ale także w organizacjach pozarządowych. Kapituła Medalu 
pozytywnie zaopiniowała 4 wnioski, w tym 3 o uhonorowanie osób fizycznych oraz 1 dla zespołu 
folklorystycznego. Następnie przedstawiła uzasadnienie do uchwał, przedstawiając zasługi 
poszczególnych kandydatów. Po krótkiej dyskusji wszystkie projekty uchwał uzyskały 
pozytywną opinię komisji przy 4 głosach „za”. 
Ad. 4. 
Przewodniczący Ryszard Szafran poinformował, że sporządzone zostały protokoły z posiedzeń 
komisji, które dostępne  są w programie eSesja. Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem 
czy są uwagi do protokołów. Uwag nie było, w związku z czym ;  
protokół z 18 października 2016 został przyjęty (4 „za”),  
protokół z 7 listopada 2016 - przyjęty (4 „za”). 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
        PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
         Ryszard Szafran 
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


