
PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Komisji Statutowo – Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

 
w dniu 29 lipca 2015 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. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  powołania zespołu do 

zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu 
i do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na kadencję 2016-2019. 

4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję. 
Ad. 3. 
Przewodniczący komisji udzielił głosu Elżbiecie Gil - Sekretarzowi Gminy, która przedstawiła 
projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych 
kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu i do Sądu Okręgowego w 
Tarnobrzegu na kadencję 2016-2019.  Poinformowała, że zgodnie z treścią przepisów ustawy Prawo 
o ustroju sądów powszechnych, ławników do sądu okręgowego oraz sądów rejonowych wybierają 
rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Wybory odbywają się najpóźniej w 
październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Przed 
przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy 
swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich 
wymogów określonych w ustawie. Dodała, iż proponuje się, aby zespół opiniujący składał się z 
członków komisji statutowo-organizacyjnej RM. 
Po krótkiej dyskusji wszyscy członkowie komisji wyrazili chęć pracy w Zespole. 
Komisja w głosowaniu jednogłośnie (4 „za”) zaopiniowała projekt uchwały. 
Ad. 4. 
Tomasz Gazda zwrócił się do burmistrza z wnioskiem mieszkańców miasta o uruchomienie na 
terenie Nowej Dęby całodobowego dyżuru apteki, a w sobotę, niedzielę i święta dyżuru 
popołudniowego.  
Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do właścicieli aptek z wnioskiem w tej sprawie. 
Następnie burmistrz udzielił informacji o wynikach pracy zespołu ds. ruchu drogowego 
opiniującego wnioski w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruch drogowym na terenie miasta i 
gminy. 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
        PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
         Ryszard Szafran 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


