
Protokół Nr 20/2017 

z posiedzenia  

Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego 

z 24 październik 2017 r. 

 

Początek posiedzenia: 9:30  

Miejsce: Siedziba Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, sala 433. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego otworzył Wiceprzewodniczący Komisji Pan 

Stanisław Bułajewski.  

 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 

 projekt uchwały w sprawie udzielenia gminie Dźwierzuty z Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na 

dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,  

4. Sprawy różne i wolne wnioski 

5. Sprawy różne, wolne wnioski 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Uwag do porządku nie stwierdzono, porządek obrad przyjęto  jednogłośnie. 

 

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych 

 Projekt uchwały w sprawie udzielenia gminie Dźwierzuty z Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych 

na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

O zreferowanie projektu uchwały poproszony został obecny na komisji kierownik Biura 

ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, Pan Andrzej Pęziński. 

 Samorząd Województwa w oparciu o Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025 oraz w ramach działań 

związanych z poprawą bezpieczeństwa w  regionie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

wspiera gminy z woj. warmińsko-mazurskiego poprzez przekazywanie dotacji celowych 

na dofinansowanie infrastruktury strażackiej z działów: 

- zakup samochodów; 

- zakup sprzętu ratowniczego; 

- budowa, rozbudowa, modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Dzięki przekazywanym dotacjom celowym na utrzymanie gotowości bojowej jednostek 

OSP na Warmii i Mazurach gminy są w stanie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa 

mieszkańcom i gościom naszego regionu. Szczególna uwaga poświęcana jest miejscom, 

gdzie niezbędna jest pomoc finansowa bez której zadania z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej nie byłyby możliwe do zrealizowania. 

Proponowana kwota dofinansowania to 60.000 zł. po 30.000 zł. dla każdej 

wnioskowanej jednostki. Kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Pan Andrzej Pęziński powiedział, iż realizacja działań pozwoliłoby na 
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zakup 2 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

Wyposażenie jednostek OSP w nowoczesne samochody poprawi szybkość i skuteczność 

prowadzonych działań przeciwpożarowych i tym samym poprawi stan bezpieczeństwa 

publicznego na terenie całego województwa. 

Z działu – zakup samochodów – 60.000 zł.: 

1) Gmina Dźwierzuty – OSP Dźwierzuty – 30.000 zł., 

2) Gmina Dźwierzuty – OSP Rumy – 30.000 zł., 

W związku z powyższym Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego proponuje 

udzielić wsparcia finansowego z rezerwy celowej budżetu na realizację zadań z zakresu 

zarządzania kryzysowego. 

Szczegółowa treść zadań zostanie opisana w umowach zawartych pomiędzy 

Województwem Warmińsko – Mazurskim a Gminą Dźwierzuty. 

Po krótkiej dyskusji Członkowie Komisji projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie, 

jednogłośnie. 

 

 

 

4. Sprawy różne i wolne wnioski 

Nie zgłoszono. 

 

5. Zakończenie posiedzenia. 

Wiceprzewodniczący komisji Stanisław Bułajewski  zakończył posiedzenie komisji 

(godz.09:58).                                                                                        

                                                                                Wiceprzewodniczący Komisji 

          

                                                                                     Stanisław Bułajewski 

 

Protokół sporządził: Maciej Zasada 


