Posiedzenie Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej
oraz Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
Rady Gminy w Przewozie
w dniu 20.11.2019 r.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie o godz. 11.00. Nieobecna na posiedzeniu była radna
Monika Pankowska oraz radny Dariusz Kokosza.
Pkt 1. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Przewóz.
Informację w tym temacie przedstawił Kierownik Posterunku Policji w Przewozie, pan
Dariusz Dyba. Przestępczość nie występuje w wysokiej skali. Aktami oskarżenia zakończyły się
postępowania wobec osób, które posiadały bądź zajmowały się rozprowadzaniem środków
odurzających i substancji psychotropowych. Duży nacisk kładziono na ujawnienie i eliminację
z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących lub osób pod wpływem środków odurzających.
Wystawiono 20 mandatów karnych. Problemowym i także dość częstym zjawiskiem jest kradzież
tablic samochodowych.
Na chwilę obecną występują duże braki etatowe i niestety, ale w przyszłości może to mieć
konsekwencje w postaci zmniejszenia się bezpieczeństwa na terenie gminy.
Pkt 2. Omówienie projektów uchwał.
Projekt w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. omówił z uzasadnieniem Sekretarz.
Wyjaśnił, że kwota dotacji pozostaje taka sama jak w roku bieżącym, czyli 43 tys zł. Dotacja może
być przeznaczona na zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz
z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Za przyjęciem projektu głosowało 4 radnych.
Pkt 3. Sprawy różne
Radny Grzegorz Stachera zasugerował, żeby zachęcać młodych ludzi, aby wstępowali do
jednostek OSP. Jednostki te są niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa w gminie.
Niejednokrotnie strażacy zjawiają się jako pierwsi na miejscach zdarzeń.
Wójt powiedział, że planowane inwestycje do realizacji na przyszły rok to budowa boiska
wielofunkcyjnego w Przewozie i budowa świetlicy w Sanicach. Tylko trzeba czekać na możliwość
złożenia wniosków o dofinansowanie.
Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji o godzinie 12.11.
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