
Protokół Nr 3/2019 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i 

Porządku Publicznego 

z dnia 25 czerwca  2019 r. 

 

 Dnia 25 czerwca 2019  r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy 

Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego, w którym udział wzięli jej 

członkowie, wiceprzewodnicząca rady gminy, wójt gminy, prezesi ochotniczych straży 

pożarnych oraz kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej. 

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca  komisji, która przywitała obecnych po czym 

przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2. Zapoznanie się z bieżącym funkcjonowaniem NZOZ „Intermed”. 

3. Przyjęcie informacji na temat dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych            

i w gimnazjum. 

4. Przyjęcie informacji Prezesów OSP o stanie zabezpieczenia przeciwożarowego. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono. 

 

Ad. 2 

 

Kierownik NZOZ „Intermed” nie przybyła na posiedzenie komisji. 

 

Ad. 3 

 Kierownik GOPS Pani Mariola Danielewska przedstawiła informacje na temat 

dożywiana dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i w gimnazjum. Pani kierownik 

szczególną uwagę zwróciła na nowy program Posiłek w szkole i w domu. 

Radna Izabela Zakrzewska zapytała co z dziećmi, które nie mogą jeść obiadów ze względu 

np. na dietę a dochód w rodzinie jest niski. 

Pani kierownik wyjaśniła, iż w takim przypadku przyznawany jest zasiłek celowy. 

 

 

 

 



Ad. 4 

  Pierwszy głos zabrał Prezes OSP Janowice Pan Włodzimierz Skowroński, który 

wskazał na wyposażenie jednostki oraz stan personalny. Jednostka jest w krajowym systemie 

ratownictwa. 

Prezes OSP zgłosił zastrzeżenia do czterech hydrantów na MOP-ie, które są bez wody. 

Ponadto wskazał, iż jednostka dysponuje zbyt słabym zestawem hydraulicznym. 

 

 Radna Izabela Zakrzewska zapytała o zainteresowanie i koszt wynajmu sali remizy na 

imprezy okolicznościowe. 

Prezes OSP poinformował, iż koszt wynajęcia małej sali to 500 zł, zaś dużej sali to  800 zł. 

Zainteresowanie wynajmem nie jest zbyt duże. 

 

Prezes OSP Ustronie podkreślił, iż jednostka posiada odpowiednie wyposażenie i zaplecze 

działania. Jednostka nie jest włączona do krajowego systemu ratownictwa. Jednostka liczy 

140 członków w tym kobiety. ¼ strażaków jest uprawniona i posiada przeszkolenie do 

udziału wyjazdach.   

Prezes podkreślił, że mankamentem jest mały zasób wody w samochodzie jakim jednostka 

dysponuje. Podczas akcji gaśniczych woda pobierana jest z hydrantów. 

 

Radny Włodzimierz Woźniak zapytał jak przedstawia się sytuacja z hydrantami na terenie 

Ustronia. Ponadto zainteresował się czy remiza jest powiększona o budynek po sklepie 

Geesu? 

Prezes OSP wyjaśnił, że jednostka najczęściej korzysta z hydrantu znajdującego się przy 

remizie. Niestety problem jest z ciśnieniem w hydrantach. Jeśli jest potrzeba szybkiego 

pobrania wody wtedy jednostka korzysta z ujęcia w Brzeziu. Jednocześnie prezes poprosił o 

zamaskowanie hydrantu koło remizy, celem wyeliminowania jego uszkodzeń. 

Pani wójt poinformowała, iż na powiększenie remizy o część po sklepie jest już gotowy 

projekt. 

Prezes OSP Ustronie wskazał, iż jednostka niestety nie ma systemu selektywnego 

powiadamiania przez co czas wyjazdu na miejsce zdarzenia się wydłuża. Koszt takiego 

zestawu to kwota 8.500 zł. Jednostka otrzymała 3.000 zł dotacji ze starostwa. Brakuje jeszcze 

5.500 zł. Obecnie więc  jednostka chciała by zakupić taki system. 

 

Radny Jonasz Głowacki wyraził duży podziw dla pracy jednostki OSP Lubanie. 



Pani wójt zaznaczyła, iż podziękowania należą się wszystkim jednostkom. Najbardziej 

rozdysponowywana jest jednostka w Janowicach z racji sąsiedztwa z autostradą i członkostwa 

w krajowym systemie. 

 

Prezes OSP Lubanie określił sprzęt jakim dysponuje jednostka oraz wskazał, iż w tej chwili 

brakuje pompy pływającej. Ostatnio jednostka otrzymała parawan i dwa mundury. 

 

Pani wójt podkreśliła, iż jednostki dostają dotacje z systemu, MSWiA oraz z powiatu. Takie 

są trzy źródła dofinansowania jednostek. 

 

Radna Paulina Łapciak zaznaczyła, iż wstrzymano przydział ubrań specjalnych, ponieważ 

związek nie jest przychylny ich stosowaniu. 

 

Prezes Osp Janowice wyjaśnił, iż ubrania specjalne są lepszej jakości przez co są bardzo 

drogie. 

 

Ad. 5 

 W ramach spraw bieżących zgłoszono; 

 - Radny Jonasz Głowacki stwierdził, iż jednostka OSP Lubanie w złym kierunku zmierza i to 

się źle skończy. Personalnie w jednostce nic się nie zmienia a i druhów nie przybywa. 

Pani wójt wyjaśniła, iż gmina nie ma wpływu na to kto zostaje prezesem, wiceprezesem czy 

skarbnikiem. To walne zebranie osp decyduje kto będzie pełnił jakie funkcje. Jeśli chodzi o 

małe zainteresowanie wstępowaniem do osp to cały kraj się z tym problemem boryka. 

- Radna Paulina Łapciak zaproponowała zainstalowanie atrapy kamery nad kładką. Kładka 

jest niestety zaśmiecona i brudna.  

Pani wójt wyjaśniła, że w tej chwili nie ma tam oświetlenia ponieważ jest to w trakcie 

załatwiania. Póki co gmina sprząta kładkę. 

- Radny Jarosław Kulpa zwrócił uwagę na ; 

> problem wody spływającej na posesję Pani ….. na Probostwie Górnym, 

> konieczność wymiany  słupa energetycznego koło tejże samej Pani, 

>potrzebę oczyszczenia z zielska parkingu za przedszkolem oraz uporządkowania terenu 

będącego w okolicy tego parkingu, 

>potrzebę kontynuacji chodnika na Probostwie Górnym w kierunku łuku do Siutkówka, 

>potrzebę ustawienia lampy na Probostwie Górnym koło Pani …… 



- Radny Włodzimierz Woźniak zgłosił prośbę o wykoszenie traw przy asfalcie na Probostwie 

Dolnym. 

 

Ad. 6 

Przewodnicząca komisji podziękowała wszystkim za przybycie po czym dokonała zamknięcia 

posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji  

  Izabela Zakrzewska 

  

  

Protokołowała:           

Inspektor ds. obsługi rady gminy       

Aleksandra Bednarek            

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 


