PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Chojnicach
Chojnice, 21.05.2021 r.
0r.0003.3.9.2021

Pan
dr inż. Zbigniew Szczepański
Wójt Gminy Chojnice

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 35 Statutu Gminy Chojnice w załączeniu przekazuję
zapytania złożone na XXIV sesji Rady Gminy w Chojnicach w dniu 20 maja 2021 r. przez
radnego Roberta Piesika.
Zgodnie z ww. ustawą pisemnej odpowiedzi na interpelacje należy udzielić w terminie
14 dni od dnia otrzymania. Treść odpowiedzi na interpelację

zostanie zamieszczona

w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z DOW
Radv

mgr Ryszard Kontck
Załącznik:
1/ Interpelacja z dnia 20 maja 2021 r.
2/ a/aJD

Art. 24 ust.6 - Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie
wójtowi. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie, nie później niż w terminie
14 dni od otrzymania interpelacji lub zapytania.
Art. 24 ust.7 - Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez
niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób przyjęty
zwyczajowo.

Chojnice, dnia 20.05.2021 r.
Robert Picsik
WÓJT GMINY CHOJNICE
*łi» ■

Zgodnie 2 §35 Statutu Gminy w Chojnicach składam poniższe zapytania.
ZAPYTANIA:
1. Jakie jest stanowi.sko Naszej Gminy w stosunku do projektu Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, którego wprowadzenie może być początkiem
końca funkcjonowania mniejszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
- wg. Związku OSP RP? Takie głosy słychać też w naszych gminnych
jednostkach. Część strażaków — ochotników może stracić prawo do noszenia
munduru, prawo do uczesmiczenia w akcjach ratowniczych. Zgodnie z projektem
ustawy
strażacy
(x:hotnicy
będą
nazywani
„ratownikami
OSP’.
W uprzywilejowanej pozycji mają być nowe strukmry — Jednostki RatowniczoGaśnicze OSP. Tc, które nie ł>ędą w stanic utworzyć JRG OSP przestaną być
jednostkami ochrony przeciwpożarowej i nic będą mogły brać udziału
w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Będą mogły funkcjonować na zasadach
określonych wyłącznie w Prawie o stciwarzyszeniach, tak jak działają np.
stowarzyszenia kulturalne, edukacyjne, numizmatyczne. Utracą możliwość
finansowania OSP przewidzianego obecnie w ustawie o ochronie
przeciwpożarowej. Planowane nowe jednostki JRG OSP miałyby podlegać
wojewodom, a nadzór nad nimi mieliby sprawować wyznaczeni specjalnie
zastępcy komendantów Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej
(zawodowej). Z drugiej strony utrz)Tmanie jednostek ochomiczych należałoby do
gmin, podobnie jak finansowanie szkoleń.

2. Pytanie od mieszkańców gminy, którzy planują zmianę źródła ogrzewania.
Czy Gmina Chojnice wzorem Miasta Chojnice planuje uruchomienie programu
„STOP dla smogu”, w któiy-m to mieszkańcy wymieniający stary piec
na ekologiczny mogą otrzymać do 7 000 zł? Wiem, że dużym zainteresowaniem
w naszym urzędzie cieszy się pomoc w aplikowaniu o środki z rządowego
programu „Czyste Powietrze”.

podpis radnego

