RM.0063-1/1/06
Protokół Nr 1/06
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Koronowie
odbytego w dniu 13 stycznia 2006 roku

Posiedzeniu przewodniczył radny Alfons Malinowski – Przewodniczący
Komisji.
W posiedzeniu udział wzięły osoby wg załączonej do niniejszego
protokołu listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Kontrola organizacji pracy i gospodarowania środkami
budżetowymi OSP gminy Koronowo oraz przygotowanie do
wdrożenia Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego
3. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji w roku 2005.
4. Sprawy bieżące Komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad. 1.
Przewodniczący Komisji Alfons Malinowski otworzył posiedzenie Komisji,
powitał zebranych i stwierdził quorum. W posiedzeniu udział wzięli
wszyscy członkowie Komisji. Radny Tadeusz Klonowski przybył na
posiedzenie Komisji w 3 punkcie porządku posiedzenia.
Uszczegółowiono punkt drugi porządku posiedzenia Komisji poprzez
dopisanie po wyrazie „OSP” wyrazu „gminy”.
Ad. 2.
Komendant Miejsko-Gminny OSP Jan Michalski poinformował członków
Komisji, że na terenie Gminy działa:
- osiem jednostek samochodowych OSP, które mają w swojej dyspozycji
12 samochodów strażackich,
- siedem jednostek typu „M” wyposażonych w motopompy i podstawowy
sprzęt strażacki.
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Jeśli chodzi o wydatkowanie środków finansowych na zakup sprzętu
ppoż. to w pierwszej kolejności otrzymują ten sprzęt jednostki, które
najczęściej wyjeżdżają do akcji. Są to na terenie gminy dwie jednostki:
OSP Koronowo i OSP Mąkowarsko.
Za każdy wyjazd do akcji w/w jednostki otrzymują z Zarządu Głównego
OSP kwotę 360 zł. Z tych środków zakupuje się sprzęt ppoż.
Środki z budżetu gminy na działalność ppoż. przeznacza się na:
- obowiązkowe ubezpieczenie,
- diety dla strażaków za wyjazd do akcji,
- szkolenia strażaków,
- badania lekarskie,
- zakup paliwa,
- rejestracja i przeglądy pojazdów.
W każdej jednostce OSP na terenie gminy musi być sporządzony wykaz
osób -strażaków, którzy są uprawnieni do wyjazdu do akcji (aktualne
przeszkolenie, badanie i ubezpieczenie).
Pan Michalski stwierdził, że jego zdaniem priorytetowymi jednostkami
OSP na terenie Gminy Koronowo winny być: Koronowo, Mąkowarsko,
Wierzchucin Królewski i Wtelno, a nie Gościeradz.
Radny Kazimierz Szewczyk zwrócił się do Burmistrza Koronowa, aby
jako Prezes Zarządu M - G .OSP zabezpieczył odpowiedni wóz strażacki
dla OSP Wtelno.
Burmistrz Koronowa Zygmunt Michalak odpowiedział, że myśli o
samochodzie dla OSP Wtelno – Mercedesie, który obecnie jest w
dyspozycji OSP Bionex. Prosił, aby poczekać do 7 lutego 2006 r., po tym
terminie wszystko się rozstrzygnie, jeśli nie sam podejmie decyzję.
Przewodniczący Komisji Alfons Malinowski zapytał, czy OSP Koronowo
płaci czynsz i czy odprowadzane są środki do gminy za wynajem sali.
Pan Jan Michalski odpowiedział, że w sprawie środków za wynajem sali
należałoby zapytać Zarząd OSP Koronowo. Z tego, co mu wiadome, to
środki za wynajem sali to kwoty niewielkie. Członkowie OSP mogą
wynająć salę za darmo, pracownicy Urzędu, MROK mają pewne ulgi. a
koszty związane z utrzymaniem całego budynku przy ul. Ogrodowej
pokrywa gmina.
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Skarbnik Gminy Aleksandra Szyszka poinformowała, że środki za
wynajem sali OSP Koronowo nie wpływają do budżetu gminy, lecz na
konto OSP Koronowo.
Środkami tymi dysponuje OSP Koronowo, są to niewielkie środki. Co do
wydatkowania ich OSP ma swoją Komisję Rewizyjną, która ma
uprawnienia do kontrolowania wydatkowania tych środków.
Radny Kazimierz Szewczyk zapytał, kto decyduje o tym, jakie i ile
jednostek ma jechać do akcji.
Pan Jan Michalski odpowiedział, że dysponentem wyjazdów do akcji jest
PSP.
Radny Kazimierz Szewczyk zapytał ile otrzymuje strażak za 1 godzinę
brania udziału w akcji.
Pan Jan Michalski odpowiedział, że różnie. Mówi o tym uchwała danej
jednostki OSP.
Radny Kazimierz Szewczyk zadał pytanie – jak jest rozliczne paliwo?
Pan Jan Michalski odpowiedział, że paliwo rozliczane jest raz w
miesiącu na podstawie kart poszczególnego sprzętu, są ustalone normy
zużycia paliwa poszczególnych samochodów, motopomp i innego
sprzętu.
Skarbnik Gminy Pani Aleksandra Szyszka przedstawiła członkom
Komisji wydatki poniesione w 2005 r. na działalność OSP w gminie.
Wydatki przedstawione przez w/w na piśmie załączono do niniejszego
protokołu jako załącznik nr 2.
Radny Kazimierz Szewczyk zapytał – co robicie jako straż z młodzieżą?
Pan Jan Michalski odpowiedział, że:
- dwa razy w roku organizuje szkolenia z młodzieżą,
- organizuje Turniej wiedzy pożarniczej,
- niebawem we wszystkich świetlicach wiejskich na terenie gminy
Koronowo zorganizowany zostanie konkurs plastyczny o tematyce ppoż.
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Ad. 3.
Radny Kazimierz Szewczyk wniósł, aby w sprawozdaniu z działalności
Komisji ująć głównie kontrole, które Komisja przeprowadziła oraz
negatywne ich wyniki, a nie przedstawiała omawianie uchwał przed
sesjami gdyż zdaniem radnego Komisja nie jest od tego.
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji zamknął
posiedzenie Komisji.
Protokół sporządziła:
Adela Rojek

Podpisy członków Komisji:
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________
5. _________________________

