
Protokół Nr 17/14 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 16 lipca 2014 r. 

 

Posiedzenie komisji otworzył Pan Waldemar Semaszczuk – Przewodniczący Komisji, 

który powitał radnych i zaproszonych gości oraz przedstawił proponowany na dzisiejsze 

posiedzenie porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

 

1. Omówienie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.  

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłaszano uwag. Następnie Przewodniczący 

Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu z poprzedniego posiedzenia. Dodał, 

że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu, poza tym oznajmił, iż jest 

możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu dzisiejszym. 

W związku z tym, że do protokołu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

przewodniczący komisji zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Realizując zaplanowany porządek obrad, na posiedzenie poproszono Panią Magdalenę 

Ochocką, która realizuje zadania związane z działalnością OSP.  

Pani Ochocka oznajmiła, że dużo strażnic w ostatnim czasie zostało wyremontowanych, ale 

dodała, że to dzięki środkom funduszu sołeckiego, który można przeznaczyć m.in. na remont 

świetlic wiejskich, które przeważnie znajdują się w budynkach strażnic. Kontynuując Pani 

Ochocka oznajmiła, że strażacy ochotnicy nie zawsze dysponują wolnym czasem i nie zawsze 

mogą uczestniczyć w organizowanych szkoleniach, a udział w nich jest szczególnie ważny 

dla strażaków, których jednostka jest w Krajowym Rejestrze. 

Kolejno głos zabrał Przewodniczący Semaszczuk, który pytał o zainteresowanie szkoleniami 

strażaków z OSP Patoki.   

Pani Ochocka odpowiedziała, że jednostka, która nie posiada sprzętu gaśniczego nie 

kwalifikuje się do szkoleń. Kontynuując oznajmiła, że prawdopodobnie od 2016 r. wejdą 

w życie nowe przepisy dotyczące kierowców pojazdów uprzywilejowanych, gdzie 

w/w zezwolenie będzie wydawał Starosta. Ponadto każdy kierowca będzie musiał odbyć 

w ośrodku szkoleniowym specjalne przeszkolenie, które dla jednej osoby kształtować się 

będzie w granicach 2 tys. zł, a to będzie generowało dodatkowe koszty dla gminy. 

Kolejno głos zabrał radny Polak, który jest członkiem OSP Brzyków będącej w Krajowym 

Rejestrze. Oznajmił on, że przekazywane środki z Krajowego Rejestru zawierają już 

wskazówki na jaki cel muszą być spożytkowane, a niejednokrotnie zdaniem radnego, 

nie pokrywają rzeczywistych potrzeb. 

Takie działanie, oznajmiła Pani Ochocka, wynika z faktu, że  jednostki OSP  

Kontynuując Pani Ochocka oznajmiła, że każda akcja strażaków musi być odzwierciedlona 

w dokumentacji. 

Kolejno głos zabrał Przewodniczący Semaszczuk, który dopytywał o wyposażenie strażaków 

z jednostki z Patok.  

Pani Ochocka odpowiadając na powyższe oznajmiła, że ochotnicy mają swoje 

umundurowanie i drobny sprzęt. W tym miejscu dodała, że strażnica w Patokach jest nie 

przystosowana do garażowania dużego samochodu. 



Kolejno głos zabrał radny Janiak, który pytał, czy jest sens, aby w strażnicę w Patokach 

inwestować duże środki. 

W tym temacie głos zabrała Pani Ochocka, która poinformowała, że  można złożyć wniosek 

do Zarządu Wojewódzkich OSP na dofinansowanie kosztów remontu dachu bądź elewacji 

strażnicy, ale najpierw trzeba wykonać kosztorys prac, a takie działanie również wymaga 

środków.  

Kolejno głos zabrał radny Jaros, który pytał, czy jest już przygotowany do przekazania 

samochód dla jednostki w Restarzewie Cmentarnym.  

Pani Ochocka odpowiedziała, że samochód jest już przygotowany do przekazania jednostce, 

dodała, że jest wyremontowany, pomalowany i odpowiednio oklejony.  

Następnie głos zabrał radny Janiak, który przedstawił jednostkę OSP z okolic Lututowa, 

której członkowie swój budżet wspomagają czynem społecznym i własną inicjatywą. 

W tym miejscu Pani Ochocka oznajmiła, że również nasi strażacy wiele prac wykonują 

we własnym zakresie, nie korzystając z serwisów samochodowych, np. wymieniają oleje, 

filtry. 

W tym miejscu radny Polak dodał, że również prace porządkowe wokół strażnic ochotnicy 

wykonują sami.  

Na zakończenie Pani Ochocka oznajmiła, że Wojewódzka PSP wykonuje w jednostkach OSP 

ujętych w Krajowym Rejestrze  niezapowiedziane kontrole, gdzie badany jest czas 

od zaalarmowania do przybycia strażaków i wyjazdu do akcji. Po ostatniej kontroli, Pani 

Ochocka oznajmiła, że  jednostka z Brzykowa spisała się na ocenę – 4,5, natomiast jednostki 

z Chociwia i Widawy wypadły słabo.  

 

W związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia Pan Waldemar Semaszczuk zamknął 

obrady Komisji i podziękował wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna       Przewodniczący  

 Komisji Spraw Społecznych 

     Waldemar Semaszczuk 
 

 


