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sprawa: interpelacje radnych Rady Miejskiej w Kożuchowie.
Informuję, że na sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie w dniu 24 czerwca 2021 roku, zgłoszono
następujące interpelacje:
Jelinek Marcin – radny Rady Miejskiej
Cyt.:
1. W związku z zaistniałą sytuacją na Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w dniu 21 czerwca br. w zakresie
funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy, składam wniosek o zapewnienie umowy w zakresie
osoby odpowiedzialnej za aspekt utrzymania gotowości bojowej poprzez zawarcie umowy dla tzw.
kierowca/mechanik dla pozostałych trzech jednostek OSP tj. OSP Mirocin Górny, OSP Mirocin Średni
i OSP Lasocin, na zasadach na jakich na ten moment ww. umowy mają zawarte pozostałe cztery
jednostki OSP na terenie naszej gminy. Sytuacja ta podzieliła mocno jednostki OSP, nie była z nimi
konsultowana, a jej odbiór jest również negatywny społecznie i prowadzi do szeregu złych emocji, które
w konsekwencji mogą rzutować na współdziałanie jednostek podczas akcji, w których będą
uczestniczyć. Również kryterium podziału, które jednostki mają takie umowy, a które nie jest bowiem
opierając się na przekazanej przez Pana Burmistrza informacji, jako by to kryterium miało być „wyjazdy
do akcji bojowych” to poniższe informacje o ilości wyjazdów pochodząca z Raportu o Stanie Gminy za
rok 2020 z którego wynika, iż wśród 4 jednostek mają ich najwięcej wyjazdów, dwie takie umowy nie
mają.
Wyjazdy w roku 2020: OSP Kożuchów 183, OSP Studzieniec 27, OSP Mirocin Górny 25, OSP Lasocin
22, OSP Stypułów 16, OSP Mirocin Dolny 5, OSP Broniszów 4.
Na tej podstawie nie można uznać ww. kryterium za spełnione, bowiem z pośród czterech jednostek
mających najwięcej wyjazdów tylko dwie mają takie umowy. Dlatego wnioskuje do Rady Miejskiej
w Kożuchowie i Burmistrza Kożuchowa o przywrócenie dla wszystkich jednostek ww. umów.
2. Sytuacja jaka wyniknęła z przekazywanych informacji na Komisji Wspólnej Rady Miejskiej
w Kożuchowie, odnośnie funkcjonowania jednostek OSP, uświadomiła nam jak duże nastąpiły podziały
i jak dużo jest obecnie złych emocji pomiędzy poszczególnymi jednostkami OSP. Sytuacja ta musi być
jak najszybciej wyjaśniona, a w tym celu niezbędne jest unormowanie aspektów odnośnie m.in.:
- zasad funkcjonowania i reguł na jakich gmina wspiera jednostki OSP,
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- dokonania analizy posiadanych zasobów i stworzenia listy priorytetów dla każdej z jednostek,
a następnie wpisywanie wg. tych informacji do budżetu gminy Kożuchów konkretnych zakupów
i wsparcia dla OSP,
- stworzenie jasnych i przejrzystych zasad starania się o nowe zakupy, w tym pozyskiwanie m.in.
samochodów dla jednostek OSP,
- poddania konsultacji pomysł Pana Burmistrza, odnośnie pozostawienia na terenie gminy tylko
4 jednostek OSP wspieranych przez gminę, tutaj pojawiają się pytania o kryteria, zasady, wybór
jednostek.
Dlatego nieodzowne jest w trybie pilnym stworzenie koncepcji funkcjonowania i wspierania ze środków
budżetu gminy Kożuchów jednostek OSP na terenie gminy. Wnoszę o sporządzenie „Strategii rozwoju
i funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Kożuchów” na okres co
najmniej 4 lat.
3. Udzielona odpowiedź na interpelację, w zakresie remontu drogi w m. Studzieniec jest dla mnie nie do
zaakceptowania, bowiem o sprawie informuję od kilku lat, najpierw problemem było przejęcie działki i to
było ciągłym argumentem o niemożności jej naprawy. W momencie przejęcia, co odbyło się uchwałą
Rady Miejskiej miałem zapewnienia o niezwłocznym jej poprawie stanu. Dlatego ponawiam po raz
kolejny interpelację.
Proszę po raz już kolejny o wykonanie uzupełnienia w ubytku na drodze gminnej w Studzieńcu działka
nr 6/17 (wjazd za mostkiem na tereny byłego PGR-u). W ostatnim czasie gmina przejęła ww. działkę na
mienie gminy, co do tej pory było argumentem o braku możliwości naprawy drogi. W tym momencie
droga stanowi już mienie gminy, a jej stan jest bardzo zły.
4. Po sesji w dniu 24 czerwca otrzymałem kilka skarg od osób, które chciały oglądać sesję
absolutoryjną Rady Miejskiej w Kożuchowie online z informacją, iż transmisja w pewnym momencie
została przerwana i już nie wznowiona. Również pojawiły się informację, iż nie ma dostępnego nagrania
z sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w maju br. Dodatkowo Panie Burmistrzu ponownie był
problem z systemem informatycznym podczas sesji do głosowania. Bardzo proszę o wykorzystanie
wolnego miesiąca lipca, by ww. tematy uregulować i naprawić wszelkie sprawy informatycznorejestracyjne związane z obsługą sesji Rady Miejskiej.
Walczak Tomasz – radny Rady Miejskiej
Cyt.:
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchowie zwraca się z prośbą o skierowanie pisma do Zarządu Dróg
Wojewódzkich o sprawdzenie stanu drzew na odcinku pobocza drogi wojewódzkiej Kożuchów-Czciradz,
Czciradz-Lasocin. Rosną tam wysokie drzewa, na których są przycinane gałęzie ale konary drzew są
spróchniałe. Po ostatniej burzy dwa drzewa zostały powalone na drogę wojewódzką, gdzie stwarzają
zagrożenie dla przejeżdżających samochodów. Na szczęście nikt nie ucierpiał oraz nie poniósł śmierci.
6. Mieszkańcy ulicy Drzymały zwracają się z prośbą o pozwolenie zakupu i montażu progów
zwalniających na koszt mieszkańców mieszkających na wymienionej ulicy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Ireneusz Drzewiecki
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