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Protokół nr 31/13 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 28 października 2013 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 17:20 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Ryszard Kalus – Przewodniczący Komisji 

2. Henryka Pilna – Sekretarz Komisji 

3. Michał Jurewicz – członek  

4. Józef Potyszka – członek  

5. Bronisław Kopeć – członek 

6. Dariusz Zdunek – członek 

Nieobecni radni: Zenon Szynka, Barbara Wójtowicz. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  

1) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Eugeniusz Pańków 

2) Komendant Komisariatu Policji w Nowogrodźcu Adam Frączek  

3) Komendant Straży Miejskiej E. Widuch 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście i gminie za rok 2012  i plan 

na 2013 rok: 

 Komisariat Policji, 

 Straż Miejska, 

 Ochotnicze Straże Pożarne – z udziałem prezesów OSP, 

 ratownictwo. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia i przedstawienia porządku dokonał Przewodniczący Komisji    

R. Kalus. 

 

Ad. 2. Protokół nr 30/13 z dnia 26 września 2013 r. został przyjęty jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

Ad. 3. Komendant Komisariatu Policji w Nowogrodźcu A. Frączek przedstawił roczne 

sprawozdanie z działalności Policji – informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa 

publicznego na terenie Gminy Nowogrodziec w 2012 roku, która stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

 

W trakcie dyskusji poruszono następujące tematy: 
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 dopalaczy, 

 naciąganie „na wnuczka”, 

 działania grup prewencyjnych, 

 zwiększenie patroli w terenie,  

 dyżury na Komisariacie Policji. 

 

Ponadto Komendant Policji A. Fraczek podziękował za dotychczasowe wsparcie (zakup 

samochodu, drukarek). Poinformował o planowanej w miesiącu listopadzie debacie 

społecznej w sprawie problemów społeczności lokalnej. Również przedstawił największe 

problemy, z którymi boryka się Komisariat Policji w Nowogrodźcu (sprzęt komputerowy, 

artykuły biurowe, elewacja). 

 

Następnie Komendant Straży Miejskiej E. Widuch złożył informację z działalności i 

podejmowanych interwencji Straży Miejskiej za 2012 rok, która stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

 

W trakcie dyskusji poruszono następujące tematy: 

 rozszerzenie monitoringu (np.: ulice Kościuszki. Lubańska, Kościelna, Cicha), 

 wagarująca nieletnia młodzież, 

 ludzie bezdomni, 

 kontrola pustostanów, 

 zmiana lokalizacji targowiska. 

 

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych złożył informację 

dotyczącą ochrony przeciwpożarowej. 

Gmina realizuje zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej na podstawie m.in. ustawy o 

ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Z tej ustawy wynikają też zadania 

gminy w stosunku do Ochotniczych Straży Pożarnych. Wymieniając przepis art. 32, który 

mówi o tym, że koszty wyposarzenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości 

bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych ponosi Gmina. Również Gmina ma obowiązek 

bezpłatnego umundurowania członków Ochotniczej Straży Pożarnej, ubezpieczenia członków 

i młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich 

członków.  

Na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych tj. OSP Nowogrodziec, OSP Gierałtów, OSP Czerna, OSP Wykroty, OSP 

Zebrzydowa, OSP Gościszów i OSP Nowogrodziec Osiedle. Od roku 1995 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Nowogrodźcu należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.  

W ramach posiadanego budżetu Gmina stara się realizować zadania przynajmniej w takim 

stopniu, które pozwalałyby jednostkom funkcjonować na tyle, żeby nie było większych 

problemów związanych np. z gotowością bojową. Jest 9 samochodów na wyposażeniu straży, 

które ze względu na wiek wymagają remontów. Na posiadaniu straży jest dużo sprzętu 

towarzyszącego np. sprzęt ratownictwa drogowego, a z tym wiąże się ponoszenie kosztów z 

legalizacją tego sprzętu. Ponadto strażakom ochotnikom jest wypłacany ekwiwalent pieniężny 

za udział w działaniach ratowniczych oraz w szkoleniach. Członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych, którzy należą do jednostki operacyjno – technicznej jest 124 strażaków.  

Odnośnie szkoleń – w dużym stopniu Gmina jest uzależniona od wydolności Komendy 

Powiatowej Straży Pożarnej. Na wniosek naczelników, w miarę możliwości odbywają się 

szkolenia. Również Gmina ponosi koszty zakupu środków medycznych na wyposażenie 

ratownictwa medycznego, koszty energii elektrycznej, zużycia wody, gazu itp.  

Każda Ochotnicza Straż Pożarna ma założoną książkę obiektu budowlanego i w ramach tego 
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będą prowadzone badania instalacji elektrycznej, będą przeprowadzone badania ciągów 

wentylacyjnych i przewodów kominowych, a w przypadku Nowogrodźca będą przeglądy 

okresowe instalacji gazowej oraz kontrola stanu technicznego przydatności do użytkowania 

obiektu, estetyki obiektu oraz jego otoczenia.  

W miarę posiadanego budżetu, zadania są realizowane w takim stopniu, który pozwala na 

funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Ratownictwo opiera się na działaniach 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Są to jedyne mobilne jednostki w Gminie, które są w stanie 

podjąć działania natychmiastowo. System selektywnego alarmowania posiadają 4 jednostki.  

 

W trakcie dyskusji poruszono następujące tematy: 

 omówiono możliwość włączenia kolejnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do 

Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (Przewodniczący Komisji stwierdził, 

że żadna jednostka nie zgłaszała chęci wstąpienia), 

 akcje ratownicze, odkażanie terenu, 

 zakup sprzętu, samochodów pożarniczych, 

 remont garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zebrzydowej, 

 wyznaczenie miejsca dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

 

Ad. 4. Komisja wypracowała następujące wnioski: 

 

1. Komisja przypomina o realizacji wniosku w sprawie włączenia boiska                         

w Godzieszowie do umowy na utrzymanie zieleni. 

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” wnioskiem - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

2. Komisja wnioskuje o wyznaczenie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego.  

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” wnioskiem - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

3. Komisja wnioskuje o naprawę dróg dojazdowych do pól oraz naprawę mostków           

i przepustów w Parzycach. 

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” wnioskiem - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

4. Z uwagi na bezpieczeństwo handlujących i kupujących przy skrzyżowaniu ulic 

Sienkiewicza i Ogrodowej Komisja wnioskuje o przeniesienie targowiska na plac przy 

ul. Kościuszki (za sklepem Pana Łaniochy) wraz z utwardzeniem placu. 

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” wnioskiem - 6, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

Następnie radny M. Jurewicz udzielił odpowiedzi na zadane pytanie podczas wspólnego 

posiedzenia Komisji Rady w dniu 24 października br. dotyczące kto złożył obietnicę 

mieszkańcom Godzieszowa, że będą mieli pierwszeństwo do mieszkań po byłej szkole w 

Godzieszowie – informacja była przekazana przez Burmistrza na spotkaniu z Panią Sołtys 

Godzieszowa i Panią Chrząszcz w gabinecie Burmistrza.  

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R. Kalus o godz. 17:20  

zamknął posiedzenie.  
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          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

  

      Jolanta Janeczko                                                                           Ryszard Kalus 

Podinspektor ds. obsługi                                                            Przewodniczący Komisji  

       Rady Miejskiej      

 


