Popielów, 11 lutego 2021 r.

Wójt Gminy Popielów
Nr sprawy OR.0003.3.2021.SS

Janina Piekarz
Radna Gminy Popielów
Dotyczy: interpelacja nr 1/2021 w sprawie samochodu dla OSP Karłowice
Podczas obrad sesji Rady Gminy Popielów w dniu 28 stycznia 2021 r. Radna Janina Piekarz
przedstawiła interpelację w sprawie zakupu samochodu dla OSP Karłowice, która wpłynęła w formie
pisemnej w dniu 29 stycznia br.
ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ
Niniejszym informuję, że moje deklaracje wsparcia dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Karłowicach pozostają w mocy. Cieszę się, że mogę współpracować z pełnym zaangażowania
zespołem druhen i druhów z Karłowic w zapewnianiu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciw
innym zagrożeniom dla mieszkańców naszej Gminy, w szczególności dla sołectw Karłowice, Kurznie
i Kuźnica Katowska.
W ostatnich ponad dwóch latach, czyli od początku mojej kadencji, doprowadziłam do finału
modernizację budynku remizy OSP Karłowice, a w ścisłej współpracy z druhnami i druhami z Karłowic
podejmowałam dalsze działania na rzecz doposażenia jednostki i włączenia jej do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
Kolejnym etapem doposażania OSP Karłowice jest zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Pragnę podkreślić, że w 2020 r. w budżecie gminy nie było przewidzianego zadania dotyczącego zakupu
samochodu strażackiego, a także nie były zabezpieczone środki na ewentualny wkład finansowy
w przypadku pozyskania środków z innych źródeł przez OSP Karłowice. W zeszłym roku podejmowałam
dodatkowe kroki, wykraczające poza cele określone w budżecie gminy, aby pozyskać dla OSP Karłowice
nowy pojazd ze środków zewnętrznych np. Funduszu Sprawiedliwości w miarę możliwości bez wkładu
finansowego Gminy. Działania podejmowałam we współpracy z OSP Karłowice i Komendą Miejską
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

W roku 2021 podejmuję dalsze starania o uzyskanie dofinansowania na zakup samochodu
dla OSP Karłowice. W budżecie na bieżący rok zabezpieczyłam środki w wysokości 210.000 zł
na zadanie „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Karłowice”. Przypominam,
że Pani Radna brała udział w pracach nad uchwałą budżetową i głosowała za uchwaleniem takiego
budżetu na 2021 rok, zatem ma Pani wiedzę o planowanych inwestycjach.
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