
Protokół Nr 16/12 

z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych 

odbytego w dniu 30 maja 2012 r. 
 

 

Kolejne posiedzenie Komisji ds. Socjalnych zostało otwarte przez Panią Iwonę 

Mamzer – Przewodniczącą komisji, która powitała zebranych, stwierdziła kworum niezbędne 

do obradowania i przedstawiła proponowany na dzisiejsze posiedzenie 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, Przewodnicząca zarządziła głosowanie 

nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia, który był udostępniony do wglądu 

w Urzędzie Gminy, dodała, że można się z nim zapoznać również w dniu dzisiejszym.  

W związku z brakiem uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia przeprowadzono 

głosowanie nad przyjęciem protokołu. W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół  

został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 1 

 

 Realizując pierwszy punkt dzisiejszego porządku obrad, Komisja udała się w teren, 

aby dokonać wizytacji strażnic OSP na terenie gminy.  

Pierwszą strażnicą poddaną wizytacji członków komisji była strażnica OSP w Widawie, 

jednak ze względu na brak możliwości skontaktowania się z ochotnikami, a tym samym 

możliwości zapoznania się z funkcjonowaniem jednostki, Komisja udała się do jednostki 

sąsiedniej. Strażacy z Rogóźna oznajmili, że potrzeb jest bardzo dużo, jednak zgodnie 

z sugestią Przewodniczącej komisji wyrazili tylko niezbędne potrzeby, które były 

następujące: zakupić akumulatory do samochodu, uzupełnić betonem dziurę przy wjeździe 

do garażu, otynkować kominy i utwardzić plac przed strażnicą. 

Kolejną jednostką, którą odwiedziła Komisja była jednostka w Chociwiu, dla której 

najważniejszą potrzebą jest zakup sprężarki.  

Następnie Komisja udała się do OSP w Restarzewie. Strażacy z tej jednostki prosili 

o wymianę 3 okien w strażnicy oraz zakup krzeseł. 

W toku dalszego objazdu Komisja udała się do jednostki OSP w Ochlach. Strażacy prosili 

o dokonanie remontu sprzęgła w samochodzie, sprawdzenie mechanizmu pompy, gdyż nie ma 

sterowania z tyłu samochodu oraz naprawienie uszkodzonej sprężarki.  

Natomiast dla strażaków z OSP Kocina należałoby zakupić buty gumowe i wodery – 2 pary. 

Ponadto jeden z ochotników sugerował, aby nie dokonywać remontu popsutej motopompy, 

a w to miejsce zakupić pompę szlamówkę.   

Kolejną jednostką zwizytowaną przez Komisję była jednostka w Brzykowie. Strażacy z tej 

jednostki stwierdzili, że najważniejszą potrzebą jest dla nich nowy garaż, gdyż jeden 

z samochodów garażowany jest w posesji prywatnej. W tym miejscu strażacy oznajmili, 

że zadowoleni byliby gdyby udało się przygotować dokumenty projektowe związane 

z rozpoczęciem budowy. Kontynuując poinformowali członków Komisji, że posiadają już 



ok. 5 tys. sylikatów oraz sporą ilość bloczków szlakowych, dlatego wykonanie dokumentacji 

jest niezbędne, aby rozpocząć prace budowlane.  

Po zwizytowaniu jednostki w Brzykowie Komisja udała się do OSP w Dąbrowie Widawskiej. 

Strażacy z tej jednostki prosili o sfinansowanie wykonania dokumentacji na budowę instalacji 

c.o. w tamtejszej strażnicy.  

 

 

Ad. 2 

 W tym punkcie obrad, na posiedzenie została poproszona Pani Irena Nowak – 

Kierownik referatu oświaty, która udzieliła wyjaśnień dotyczących kwestii subwencji 

oświatowej w nowym roku szkolnym dla dzieci będących pod patronatem Stowarzyszenia 

Przyszłość z Restarzewa. 

Pani Nowak oznajmiła, że powstające Stowarzyszenie nie ma jeszcze stosownych 

dokumentów potwierdzających jego powstanie – np. wpis do KRS, uchwalenie Statutu 

Stowarzyszenia, opinia Kuratorium dotycząca m.in. zatwierdzenia kadry nauczycielskiej. 

Dopiero posiadanie tych dokumentów, oznajmiła Pani Nowak, dawałoby możliwość 

wystąpienia wójta do rady gminy o zaakceptowanie przekazania subwencji Stowarzyszeniu 

Przyszłość na dzieci z Restarzewa.  

W tym miejscu głos zabrał radny Semaszczuk, który powołując się na doświadczenia 

wyniesione ze swojego miejsca pracy – szkoły potwierdził, że powstanie Stowarzyszenia 

prowadzącego działalność oświatową jest obwarowane wieloma wymogami.  

W związku z tym Pani Nowak nawiązała do pisma Stowarzyszenia skierowanego do rady 

gminy w sprawie bezpłatnego użyczenia budynku szkoły w Restarzewie i oznajmiła, że to 

działanie można załatwić dopiero po uzyskaniu w/w zezwoleń i zgód.   

Przysłuchując się powyższemu, głos zabrał Przewodniczący rady gminy – Ireneusz 

Płóciennik, który stwierdził, że decydując się na powstanie Stowarzyszenia zajmującego się 

działalnością oświatową trzeba mieć świadomość wielkiej odpowiedzialności za należyte 

wypełnianie obowiązków wynikających z tego tytułu.  

 

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych – Pani Iwona Mamzer zamknęła 

kolejne obrady Komisji i podziękowała za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna        Przewodnicząca  

Komisji ds. Socjalnych 

 

Iwona Mamzer 


