Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Pomocy Społecznej oraz Porządku Publicznego
i Ochrony Przeciwpożarowej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 21.03.2018 r.
Przewodnicząca rozpoczęła posiedzenie o godzinie 8.36. Komisja zebrała się w pełnym
składzie.
Pkt 1. Zapoznanie się z potrzebami straży pożarnej do okresu wzmożonych pożarów.
Informację przedstawiła pani Mirosława Klisowska – Inspektor w UG.
Pani Klisowska poinformowała, że 26 maja odbędą się zawody sportowo-pożarnicze.
Radna Maszkowska zaproponowała żeby wystąpić z wnioskiem o wyposażenie jednostki
OSP w Piotrowie w defibrylator.
Radny Polus wspomniał, że miały być zakupione węże i przekazane dla miejscowości,
że w razie pożaru mieszkańcy mogli by sami rozpocząć gaszenie. Pani Klisowska odpowiedziała,
że uzgadniała taką możliwość z PSP i niestety, ale żeby utworzyć taki punkt szybkiego reagowania
to musi być do tego odpowiednio przeszkolona osoba. W innym razie w przypadku nieszczęśliwego
wypadku konsekwencje poniesie Urząd.
Pani Klisowska poinformowała, że od stycznia br. nadzór nad hydrantami sprawuje gmina,
jako zadanie z dziedziny ochrony p.poż.
Pkt 2. Omówienie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka
Kolegium RIO w Zielonej Górze omówił Wójt. Wyjaśnił, że konieczne jest podjęcie po raz kolejny
tej uchwały bo poprzednio konkurs się nie odbył. Projekt dotyczy tej samej osoby co poprzednio.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Projekt uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych mówił z uzasadnieniem Sekretarz.
Wyjaśnił, że dokonuje się zmian odnośnie usprawiedliwiania nieobecności radnych na sesji lub
posiedzeniach komisji. Wysokość diety natomiast została wyrównana do pełnych kwot.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 radnych, przeciw 0, wstrzymujący się 1.
Projekt w sprawie zmiany uchwały odnośnie diety sołtysów omówił Wójt. Wyjaśnił,
że zwiększa się diety, ale będą dwie stawki, uzależnione od liczby mieszkańców. Za większe
zaangażowanie sołtys będzie dostawał dodatkowe nagrody.
Komisja przyjęła projekt jednogłośnie.
Pkt 3. Sprawy bieżące.
Wójt poinformował, że istnieje możliwość przystąpienia do programu na dofinansowanie

wymiany pieców w domach jednorodzinnych. Szczegóły nie są jeszcze znane, ale jak tylko ruszy
program to mieszkańcy zostaną dokładnie poinformowani.
Przewodnicząca zakończyła posiedzenie o godz. 9.50.

Protokołowała Magdalena Mikitiuk

