
PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Statutowo – Organizacyjnej, Spraw Społecznych i 

Etyki Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 30 sierpnia 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 przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2017 – 2021. 

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. 
Maria Tomczyk Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 
przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021.  

Poinformowała, że zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Głównym celem Programu jest 
zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ograniczenie zjawiska 
przemocy w rodzinie oraz skutków jej stosowania. Przedłożony projekt programu stanowi 
kontynuację Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie, który obowiązywał w gminie w latach 2011-2016. 

Po udzieleniu wyjaśnień, komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (4 „za”).  

Ad. 4. 
 Następnie 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 28 lipca 2017 r. został przyjęty ( 4 „za”). 
 
Ad. 5. 
W wolnych wnioskach Roman Puzio zapytał o termin nadania nazwy rondu w Nowej Dębie. 
Burmistrz poinformował jak zamierza zorganizować uroczyste nadanie rondu imienia 
„Solidarności”. 
Dalej burmistrz odpowiadał na zapytania radnych dotyczące funkcjonowania miasta. 
Ryszard Szafran zgłosił do rozważenia sprawę przejęcia od Powiatu ulicy Jana Pawła II. 
Tomasz Gazda poruszył sprawę utrzymania ulicy Mickiewicza oraz konieczności 
przeprowadzenia remontu przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą 1 Maja. 
Radni rozmawiali na temat dotychczasowej współpracy Gminy z Powiatem, szczególnie w 
kwestiach zadań drogowych. 
Radni stanęli na stanowisku, że należy w najbliższym czasie zorganizować wspólne spotkanie z 
udziałem radnych Rady Miejskiej i Powiatu Tarnobrzeskiego. 
 
 



 
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
        PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
         Ryszard Szafran 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


