
t .ĄIf ,A GM!NlY
Pie irov/ ice Wielk ie

uchwała N. lv/ 41/2007
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 02 marca 2007r.

w sprawie: zatwierdzenia p|anu pracy Komisji Bezpieczeństwa och.ony Pr.eciwpoża]owej
na 2007 .ok

Na podstawie ań' 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz' U. z 2001 r. Nr 142' poz. 1591) z późn. zfiian. oŻz s 68 pkt 1 statutu Gminy ( Dz.
LJżęd' Woj. s|. z 2003 r N| 4 poz' 144 z póżn' zmian.

na wnios€k
Komisji Bezpieczeństwa ochrony PEeciwpożarowej

Rada Gmlnyw Pietrowicach Wielkich
uchwala:

61

Zatwierdza się p|an pracy komisji Bezpieczeństwa ochrony Przeciwpożarowej na rok 2007,
stanowiący załącznik do uchwały.

s2
Wykonanie uchwały powie2a się Wójtowi Gminy'

s3
Uchwałę ogłasza się przez Wywieszenie na tab|icach ogłoszeń'

s4
Uchwała Wchodziw życie z dniem podjęcia'

ini;l::::Ą#ji';
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Plan PracY
Komisji Bezpieczsństwa i ochlony Przeciwpożarowej na 2007 rok

L. p. Tematyka posiedzenia Termin realizacji Uwagi

1.

2.

3.

Podsumowanię roku 2006

Opracowanie olanL' pracy Komisji na rol
2007.
BieżlE)e rozpaftzenje pism i zagadnień
probJenowlch'kierowanl cb do komisji.

LUTY

PŻęw' Komisji Bezp'
sęketarz Gminy

1

2

3

4

wyjazd celem omówignia spraw
porz ądkowych na trasie procesji komej w
Swięta Wielkanocy w Piefuowicach
wietkich _ stan dlogi omz porządek w
ozasie procesji.
Po powrocie z termu opracowanie opinil i
wniosków do w/w t€mafu.
ocena strat nawierzchni dróg po okresie
zlmowym
Bieżące loą)atrzede pism i zagadnień
problenowych skierowanych do komisJl.

MARZEC

Przew. Komisji Bezp.
Seketarz Gniny

1.

2.
3 .

omówienię spf awy zab ęzpięęzenla
Eko- wystawy
Spotkanie z Prezesami jednostek OSP
Bieżące lozpabze1ie pism i zagadnień
plobIemot\ych skiero\Ą an)ch do komisJr KwIEcIEŃ

Przew. Komisji Bezp.
Kierov.nik PosterunlG

Policji
Prezesi OSP

t

f

3

4

ocena stanu ładu i porządku publicznego
na telenię Gminy z uwzględnieniem
przestą)stw prfeciwko źyciu i zdrorviu,
pźęstą'stw prz€ciwko zyciu i zdrowiu
pifestę'stw dotyozących włamań i
kndńei.y ofuz przęstęl'stw dokonanyoh
przez nteletnch.
W1jazdowe posiedzenie do sołectw w
których fimkojonuje świetlica
Po powrocie z terenu opracowanie opinii i
wniosków do w tematu.
B|ęzq:e rozpńrzerne pism i zagadnień
plobjęmowych skielowanych do konisji.

MAJ

Kierovnik Posterunku
Policji

Gospodarze Swiettc

i

2

l

4

wyjazdowe posiędzenie komisji do
poszczegó1nych miejscowości i
zapoznanie slę z ploblemami osP. wiz}'ta
w rcmizach.
Plzęgląd bMy ochotiiiczych Shał
Pożamych w Gmhie'
Po powrocie z lerenu opracowanie opitii i
wniosków do w/1ł tęmatu'
Zapozrtante iLe z orgatltzacją fęst}nu oSP
Pietlowice wielkię'

CZERWIEC

Prezesi OSP



Bieżącę lozpabrzenię pism i f agadnień
problemowych skieroll!4lj9 19fl sJ'

Przow Komisji BezP.
sęlretaz GminyWviazd członków komisji w telen celem

zr#ócenia uwagi na ozmkowanie dróg r

ulic Drzv szkolach Podstawowych.
gimnazjum i Przedszkolach
Przeg1ąd placów zabaw we wszyst.k]cll
solecwach
Po powrocię z terelu oplacowanie op1lr 1

\''rtiosków do w/w tematu.
Bi€zace rczpalfzerne pism i zagadnień
probleoowych skierowanych do końsji'

Przew. Komisji BezP.
Selaetalz Gminy

WRZESIEŃ

zapoznanie się z b ezpiecz€ństwem omz
bezpięczeństlvem ocnrony
przeciwpożarowej w obiektach należących

do Urzę,du Gnriny.

Po powrocie r lerenu opracowanie opil i i i

wniosków do w/-ł tematu.

BiEj'ącŁ |ozpatzqn1e pism i zagadniń
problimowych skierowanych do komisjr'

Pzew. Komisji BezP.
Sel(Ietalz Gminy

Przęw. Komisji Bęzp.
Sekretarz Gminy

PMDZERNIK

Zapoalanie sie z problemem labeTpieclen

niebezpiecznych budlmkórł i ruin

bud1nków 1była roszaoia, Po]mos') itp.

Bięźące rczpalzęrre pism i zagadnień
problemowych skierowanych do komisji

Przygotowa.nie sie do akcji ,ZIMA 2007"

Biężące rozpal|zęt]1ę pism i zagadnień
probLemowlch skieroit arych do komisii'

l .

f.

3 .

Przew Komisji BezP'GRI'DZIEŃ

omówienie realizacji planu placy komls]i

za 20'l rok

Opracowanie palnu pracy komisji na 2008

rok.

BieŻaęe tozpattzęnie pism i zagadnień
problemowych skierowanych do komisli'


