
Protokół nr 37/10 
z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych 
odbytego w dniu 21 czerwca 2010 r. 

 
 

Otwarcia kolejnego posiedzenia dokonał Pan Zbigniew Krzyżański – Przewodniczący 
Komisji ds. Socjalnych, który na wstępie swego wystąpienia powitał zebranych. 

Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił następujący 
porządek obrad: 

 
1. Omówienie działalności w zakresie funkcjonowania Ochotniczych Straży 

Pożarnych – wyjazd w teren. 
2. Sprawy bieżące i różne. 

 
Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty 
jednogłośnie. Następnie po zatwierdzeniu tematyki obrad Przewodniczący zarządził 
głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia, który był udostępniony do 
wglądu w Urzędzie Gminy. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1 
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad członkowie Komisji udali się na wizytację 
Ochotniczych Straży Pożarnych. W pierwszej kolejności, Komisja udała się do Widawy, 
gdzie na miejscu informacji na temat wyposażenia i stanu technicznego samochodów oraz 
sprzętu gaśniczego i umundurowania udzielił Pan Henryk Partyczyński – Prezes tejże 
jednostki. Ponadto Pan Partyczyński oprowadził członków Komisji po całym obiekcie 
należącym do OSP wskazując na konieczność odnowienia ścian oraz podłogi na sali. 
Następnie poinformował, iż w najbliższych dniach zostanie przeprowadzony remont dachu 
a także nadmienił, iż wniosek złożony na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego został 
pozytywnie zaopiniowany. Dodał również, iż na realizację wyżej wspomnianego zadania jest 
ograniczony termin oraz brak środków pieniężnych. 
W dalszej kolejności Komisja udała się do kolejnej jednostki OSP znajdującej się 
w Rogóźniu. Na miejscu przedstawiciel tejże placówki poinformował, iż samochód, który 
został przekazany dwa lata temu z Łasku wymaga remontu gdyż woda ze zbiornika przecieka. 
Ponadto dodał, iż podłogę w garażu należy również poddać modernizacji. Następnie 
nadmienił, iż ściany na sali oraz zewnętrzna elewacja budynku wymaga odnowienia.Kolejną 
wizytowaną strażnicą była jednostka OSP w Chociwiu, gdzie jeden z jej członków załączył 
syrenę alarmową, aby ocenić gotowość ochotników do akcji. Przeprowadzony alarm wypadł 
bardzo pomyślnie, gdyż strażacy w krótkim czasie stawili się na miejscu. Korzystając z 
wizyty Komisji członkowie OSP zasugerowali konieczność zatrudnienia konserwatora. 
Z Chociwia Komisja udała się do Restarzewa, gdzie na miejscu przedstawiciele OSP 
poinformowali o trwającym właśnie remoncie pomieszczenia garażowego przerabianego na 
kuchnię. Następnie zasygnalizowali konieczność naprawy dachu oraz wymiany instalacji 
elektrycznej i przynajmniej dwóch okien frontowych, a także drzwi. 
W dalszej części członkowie Komisji zwizytowali kolejną jednostkę mieszczącą się 
w Ochlach, gdzie na miejscu przedstawiciele OSP udzielili informacji na temat swej 
działalności oraz wyposażenia i stanu technicznego samochodu. Podczas tego sprawozdania 
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zgłoszono konieczność zakupu 2 szt. węży o średnicy 70 cm oraz pompy pływającej, gdyż 
obecnie posiadana nadaje się jedynie do zezłomowania. 
Następnie członkowie Komisji wraz z Kierownikiem SP ZOZ udała się do Brzykowa, gdzie 
na miejscu omówiona została kwestia dotycząca możliwości przeniesienia na okres 
tymczasowy Ośrodka Zdrowia. Po rozpatrzeniu wszelkich możliwych aspektów uznano, iż 
najlepszą lokalizacją na gabinety lekarskie byłyby pomieszczenia, w których obecnie mieści 
się filia biblioteczna. Podczas dyskusji członkowie Komisji jednogłośnie zadecydowali, iż 
w przypadku, kiedy zapadnie decyzja o likwidacji wspomnianej powyżej placówki 
bibliotecznej należy zapewnić miejsca pracy obecnie zatrudnionym tam Paniom 
bibliotekarkom. Ponadto przedstawiciele OSP zaapelowali o przyspieszenie prac związanych 
z wykonaniem dokumentacji na garaże. 
Kolejną jednostką, którą zwizytowała Komisja była OSP w Kocinie. Na miejscu 
przedstawiciel tej placówki zgłosił konieczność zakupu prostownika oraz podkaszarki, gdyż 
bez odpowiedniego sprzętu trudno jest utrzymać w należytym porządku teren wokół 
strażnicy. Ponadto nadmienił, iż wskazane byłoby również doposażenie kuchni. 
Na zakończenie członkowie Komisji udali się do ostatniej jednostki mieszczącej się 
w Dąbrowie Widawskiej. Podczas tej wizyty przedstawiciele tejże jednostki zgłosili Komisji 
konieczność wymiany okien na sali oraz zakup 4 grzejników do pomieszczeń garażowych, 
a także remont klatki schodowej, a mianowicie wyłożenie schodów płytkami. 
 
Ad. 2 
Następnie po dokonaniu objazdu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 
Widawa członkowie Komisji udali się na salę obrad, gdzie sporządzono pismo do Wójta 
Gminy, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. 
Następnie w związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to spotkanie 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i zamknął kolejne obrady 
Komisji ds. Socjalnych. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Jolanta Szuleta 
          Przewodniczący 
               Komisji ds. Socjalnych 
 
                 Zbigniew Krzyżański 


