
                                                                                                          
               P R O T O K Ó Ł   Nr  XX/ 12      

z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia 11 czerwca 2012 r. 

w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Radni Rady Miasta i Gminy Wleń – wg listy obecności / zał. nr 1/
2. Przedstawiciele zakładów pracy i sołectw – wg listy obecności / zał. nr 2,3/
3. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń – Pan Bogdan Mościcki
4. Skarbnik Miasta  i Gminy Wleń – Pani Maria Gierczyk 
5. Radca Prawny – Roman Słomski

Ustawowy skład Rady – 15 radnych
W obradach uczestniczyło – 14 radnych

Obrady XX Sesji  Rady Miasta i  Gminy Wleń prowadziła  Przewodnicząca Rady  Miasta  
i Gminy Wleń Pani Katarzyna Kotołowska.

Pani Przewodnicząca Rady  po powitaniu radnych i zaproszonych gości  otworzyła obrady XX 
Sesji  stwierdzając  na  podstawie   listy  obecności,  że  jest  wymagane  quorum do  podejmowania 
decyzji.

Pani Przewodnicząca Rady  przedstawiła porządek obrad:

Tematy:
1.Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XX Sesji.
3. Bezpieczeństwo i porządek na terenie Miasta i Gminy Wleń.
4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń z przeprowadzonej kontroli.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
9. Sprawy organizacyjne różne.

Ad.1. 
Zrealizowano

Ad.2. 
Pani Przewodnicząca  Rady poprosiła o dodanie do  porządku obrad  podjecie uchwały w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok.
Radni jednogłośnie przyjęli zmiany w porządku obrad.
Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XX Sesji.
3. Bezpieczeństwo i porządek na terenie Miasta i Gminy Wleń.
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4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wleń z przeprowadzonej kontroli.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania.
8.1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8.2 .Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wlen na 2012 r.
9. Sprawy organizacyjne różne.

Pani  Przewodnicząca udzieliła  głosu  Pani  Marzenie Wojciechowskiej  przedstawicielce  Zarządu 
Powiatowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, która wręczyła dyplom i kwiaty  Pani Zofii 
Bielat  –  Kierownikowi  Biblioteki  Publicznej  we  Wleniu  z  okazji  jubileuszu  30  lecia  pracy 
bibliotekarza.
Ad.3.
Przedstawiciele  Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim  to: Podinspektor Pan Andrzej 
Chrustek – Z-za Komendanta Policji Powiatowej w Lwówku Śl. oraz Aspirant Tomasz Horonin – 
Kierownik Rewirów Dzielnicowych Policji  w Lwówku Śl.
Pan Marian  Dziatłowicz  -  P.o.  Komendanta  Straży  Miejskiej  we  Wleniu   przedstawił  roczne 
sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na 
terenie Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok.
Zadania realizowane w 2011 roku:

• Utrzymanie czystości i porządku w gminie,
• Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Wleń,
• Podejmowanie działań prewencyjnych wspólnie z Policją i innymi podmiotami  poza 

policyjnymi (Straż Leśna, Straż Graniczna ,SOK , Inspekcja Transportu Drogowego),
• Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym ,
• Ochrona porządku w trakcie organizacji imprez kulturalnych i kościelnych,

Organizacja służb i mandaty karne:
• Wykonano 210  służby w tym: 167 popołudniowo-nocne i 201  z Policją ,  
• Zgłoszono 115    interwencji,
• Sporządzono 67 kart mrd/5 - punkty karne,
• W 2011 roku nałożono 134  mandatów karnych  na kwotę 21.610 zł ,

Wyniki prewencyjne:
• Ujawniono przestępstwa w ilości 16,
• Osoby ujęte i przekazane Policji 8,
• Osoby doprowadzone  do PDOZ Gryfów Śl. lub miejsca zamieszkania 35 osób,
• Przyczyniono się do ujawnienia sprawców przestępstw na gorącym uczynku 12 osób,

Współpraca z  miejscową jednostką Policji oraz innymi podmiotami:
• Odprawa  do  służby  dokonywana  jest  w  Rewirze  Dzielnicowych  we  Wleniu  oraz  na 

odprawach  koordynacyjnych  w  Komendzie  Powiatowej  Policji  w  Lwówku Śląskim.  Na 
odprawach  tych  jest  przekazywana  wzajemna  informacja  o  zdarzeniach  zaistniałych  na 
terenie  Miasta  i  Gminy  Wleń  oraz  o  przewidywanych  zagrożeniach  związanych  
z organizacją imprez . 

Organizacja służby:
• W  wyniku  prowadzonej  szczegółowej  analizy,  opracowywany  jest  grafik  służb  na 

poszczególne  miesiące  uwzględniający  stan  zagrożenia  oraz  miejsce  i  czas  organizacji 
imprez o charakterze kulturalnym lub religijnym. Łączność wzajemna pomiędzy służbami 
odbywa się za pomocą telefonii komórkowej. 
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• Zakres  i  sposoby  współpracy  z  policją  określa   szczegółowo  rozporządzenie  Ministra 
MSWiA . Współpraca w zakresie ustawowych zadań polega na stałej wymianie informacji 
o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia ,spokoju i porządku publicznego, 
zorganizowaniu  systemu  łączności  policji  i  straży,  koordynowaniu  rozmieszczenia  służb 
policyjnych i straży,  wspólnym prowadzeniu działań.

• Od  momentu  zainstalowania  monitoringu  notuje  się  mniej  wykroczeń  społecznie 
uciążliwych  w  rejonie  Placu  Bohaterów  Nysy,  a  osoby   popełniające  wykroczenia  nie 
pozostają anonimowi. Wobec nich  prowadzone są  czynności karno-administracyjne.

Targowisko miejskie:
• Kontrola  targowiska  miejskiego pod kątem legalności  wprowadzanego towaru do obrotu 

( np. alkohol, tytoń,  środki pirotechniczne i inne art. zabronione).  Przeprowadzono 202 
kontrole  połączone  z pobieraniem opłat targowych na kwotę  5.250 zł .

Współpraca z placówkami oświatowymi i MOPS:
• W  2011  roku  w  trakcie  czynności  służbowych,  służono  transportem  jak  i  ochroną 

pracowników MGOPS: 27 wyjazdów,
• Udział w przeglądzie monitoringu Zespołu Szkół i kompleksu boisk pod kątem ujawniania 

sprawców wykroczeń i przestępstw,
• Efektem wspólnych  służb z rewirem dzielnicowym we Wleniu było min.

- ujawnienie i  zatrzymanie sprawców usiłowania kradzieży barierek energochłonnych na  
   drodze Gminnej Pilchowice -Strzyżowiec. 
- zabezpieczano  min. miejsca szczególnie   niebezpieczne,  takie jak zaminowany most  
  w miejscowości  Marczów  oraz pocisk  przyniesiony na swoją posesje  przez mieszkańca 
  w  Bystrzycy. Miejsca te były zabezpieczane wspólnie z Funkcjonariuszem Policji  do    
   momentu przybycia Patrolu Saperskiego .

Udział w inicjowaniu działań o charakterze prewencyjnym:
• Straż  Miejska  corocznie  uczestniczy  w  organizacji  imprezy  plenerowej  we  Wleniu- 

Wleńlandia-Miasto Dzieci
• Współorganizacja  i  przeprowadzenie  egzaminu  na  kartę  rowerową  i  motorowerową  na 

terenie Zespołu Szkół we Wleniu .
• Wspólnie  z  RD Wleń  organizowane  są  pogadanki  w  przedszkolu  oraz  w najmłodszych 

klasach  szkoły  podstawowej  pod  hasłem  „Bezpieczna  Droga  do  szkoły”  i  „Bezpieczne 
Wakacje''

• Pokaz udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży oraz sposoby powiadamiania 
służb poprzez numery alarmowe .      

• Pomoc w zabezpieczaniu  meczów piłkarskich rozgrywanych na terenie Gminy Wleń 
W miesiącu wrześniu 2011r.  w  Straży Miejskiej  we Wleniu   przeprowadzono kontrolę 

okresową na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji. Kontrolę  przeprowadził ekspert ds. 
Sztabowych Wydziału Prewencji KPP w Lwówku Śl. podinsp. Marek Zatorski  i Pani Komisarz 
Alicja Szymańska . W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  Nie  wydano zaleceń 
pokontrolnych.

Asp.  Jarosław  Pawluk -  Dzielnicowy Rewirów  Dzielnicowych  Komendy Powiatowej  Policji  
w Lwówku Śląskim przedstawił roczne sprawozdanie z działalności policji. 
Cele strategiczne Policji w Lwówku Śląskim na lata 2010-2012:
Główne cele  wynikają  z  priorytetów Komendanta Głównego Policji  na lata  2010-2012 i   są  to 
przede wszystkim:

• Poprawa  poczucia  bezpieczeństwa  mieszkańców  poprzez  podniesienie  skuteczności 
zapobiegania i zwalczania przestępczości pospolitej,

• Poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
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• Podniesienie skuteczności w rozpoznawaniu i ściganiu przestępstw i wykroczeń społecznie 
uciążliwych,

• Podniesienie na wyższy poziom standardu obsługi interesantów zgodnie  z oczekiwaniami 
społecznymi,

• Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych,
Struktura Rewiru Dzielnicowego we Wleniu w 2011r:

• Kierownik Rewiru Dzielnicowych we Wleniu –    asp. Jarosław Pawluk obsługujący rejon 
I i II wiejski,

• Dzielnicowy rejonu  I miejskiego –  asp. Zbigniew Jaskuła
Rodzaje przestępstw na terenie gminy Wleń:

• kradzieże mienia: 8 
• kradzieże z włamaniem: 11
• uszkodzenie mienia : 0
• bójka/pobicie : 2
• rozbój :1
• nietrzeźwi kierujący: 40
• wypadki rogowe: 1
• groźby karalne  : 2
• kradzież pojazdu : 1
• posiadanie środków odurzających : 1
• narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia człowieka: 3
• oszustwo internetowe : 2
• niestosowanie się do wyroku sądu : 2
• uszkodzenie ciała : 2
• znęcania się psychiczne i fizyczne : 2
• samobójstwo : 1
• ładunki wybuchowe : 4

Wyniki osiągnięte przez Rewir Dzielnicowych  2010 r. 2011 r. 
Sporządzono wniosków o ukaranie 23 26
Ukarano MK osób/ suma 146 zł 13.650 zł 
W 2010 roku nałożono MKK 127 zł 16.300 zł
Zatrzymano na gorącym uczynku 7 21
Zatrzymano praw jazdy 5 7
Zatrzymano dowodów rejestracyjnych 7 5
Doprowadzono osób 31 31

Przemoc w Rodzinie:
• Procedurą „Niebieska Karta” w związku z zaistniałą przemocą w rodzinie  w roku 2011 

objęto 6 rodzin. W trakcie czynności sporządzano 33 wystąpienia do instytucji pomocowych 
i oświatowych .

Stan Bezpieczeństwa na drogach 
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Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku w porównaniu do lat wcześniejszych: 

Rok Ogółem 
zdarzenia 

Wypadki Kolizje Zabici Ranni

2007 22 4 18 0 8

2008 10 2 8 0 4
2009 8 2 6 0 2
2010 9 1 8 0 2
2011 17 1 16 0 4

Programy prewencyjne:Stop Wagarom Wybieram Szkołę
• Stop Wagarom Wybieram Szkołę
• Bezpieczny Wleń – w okresie miesiąca maja, czerwca oraz września udział w organizacji 

imprez plenerowych oraz spotkań przy współudziale służb mundurowych (Straż Miejska, 
Straż Pożarna, Straż Leśna, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei) w celu propagowania 
wśród  dzieci  i  młodzieży  zachowań  wpływających  na  poprawę  stanu  bezpieczeństwa 
osobistego

Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi:
W 2011 r.  prowadzono dalszą współpracę     w ramach zintegrowanej dyslokacji służby 

z  funkcjonariuszami  Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  Straży  Miejskiej,  Straży  Leśnej  ,  Straży 
Granicznej, Straży Ochrony Kolei oraz Społecznej Straży Wędkarskiej .
Współpraca ze Strażą Miejską:

• W 2011  roku  jak  w  ubiegłych  latach  w  dalszym ciągu  prowadzono  ścisłą  współpracę  
z miejscową Strażą Miejską we Wleniu. Osiągnięte wyniki i zaangażowanie w realizację 
zadań  ze strony st. strażnika Mariana Dziatłowicza kolejny raz zostało zauważone przez 
kierownictwo  KPP Lwówek  Śląskim.  W 2011  roku  policjanci  z  powiatu  lwóweckiego 
przeprowadzili około 500 wspólnych służb ze strażami miejskimi z tego Marian Dziatłowicz 
wykonał 201 służb.

Priorytety do realizacji na 2012 rok
• Dyslokować służby w najbardziej zagrożonych rejonach miasta i gminy,  zgodnie 

z przedstawioną analizą.
• Zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych 

dla społeczności lokalnej .
• Utrzymanie wysokiej bezwzględnej liczby policjantów skierowanych do służby patrolowej

 i obchodowej na terenie działania Rewiru Dzielnicowego Wleń.
• Utrzymanie wysokiej  efektywności pracy policjantów Ruchu  Drogowego na terenie  RD 

Wleń
• Prowadzić  nadal  ścisłą  współpracę  ze  Strażą  Miejską,  Strażą  Leśną,   Strażą  Graniczną, 

Strażą  Ochrony  Kolei  i  innymi  podmiotami  poza  policyjnymi   odpowiedzialnymi  za 
bezpieczeństwo – wystawiać wspólne patrole do służby.

Pan Kapitan  Leszek Telaga-  przedstawiciel  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku 
Śląskim dokonał oceny zagrożeń występujących na terenie Gminy Wleń ( załącznik nr 4 do nin. 
protokołu).
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Pan Mikołaj  Żyłka   -  Powiatowy Inspektor  Sanitarny przedstawił  informacje w sprawie  stanu 
bezpieczeństwa  sanitarnego  powiatu  Lwówek  śląski  za  2011  rok  z  uwzględnieniem wybranych 
aspektów dotyczących Miasta i Gminy Wleń  (załącznik nr 5 do nin. protokołu).

Radny Marek Koczarski zapytał o kwestię deratyzacji w związku z informacją o pojawiających się 
szczurach na terenia masta Wleń.
Pan Mikołaj Żyłka wyjaśnił, że zgodnie z  obowiązującymi przepisami temat deratyzacji spoczywa 
na władzach gminy. 

Pan  Ireneusz  Hołoga  -  Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  przedstawił  Informacje  o  stanie 
bezpieczeństwa  sanitarno-weterynaryjnego  na  obszarze  Miasta  i  Gminy  Wleń  w  2011  roku 
( załącznik nr 6 do nin. protokołu).

Pani Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 min przerwy. 

Po przerwie na salę obrad nie powrócili Radni Pan Stanisław Malinowski i Pan Waldemar Birulo.

Ad.4.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  nr XIX /12 z Sesji Rady Miasta 
i Gminy Wleń z dnia 23 kwietnia  2012r.
 Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad.5.
Głos zabrał Burmistrz Pan Bogdan Mościcki:
24.04.12 – odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Turnieju Tańca Towarzyskiego we Wleniu
24.04.12  –  wizyta  przedstawicieli  Agencji  Bezpieczeństwa  Narodowego  dotycząca  organizacji 

Mistrzostw Europy w piłce nożnej.
27.04.12 – W Zespole Szkół Wleń odbyła się akademia z okazji 3- go Maja 
03.05.12 – odbyła się  msza św. za ojczyznę w Kościele św. Mikołaja we Wleniu 
05.05.12 - nastąpiło  rozpoczęcie sezony żeglarskiego na Jeziorze Pilchowickim
06.05.12 –  we Wleniu odbył się Memoriał im. Michała Fludra
11.05.12 – odbyły się targi turystyczne w Jeleniej Górze
15.05.12  –  spotkanie  z  przedstawicielem  NSZZ  „Solidarność”Panem  Andrzejem  Grosickim  

          w sprawie reorganizacji Szkoły w Pilchowicach.
16.0512 –  w OKSiT Wleń  odbyło  się  spotkanie  gmin  zorganizowanie  przez  Wydział  Ochrony 

Środowiska dot. obszaru chronionego „Ostoja nad Bobrem”.
18.05.12 - „ Dzień Strażaka” w Lwówku Sląskim 
20.05.12 – W Gryfowie Sląskim odbyły się obchody 770- lecie nadania praw miejskich
22.05.12  –  spotkanie  z  sołtysami  w  sprawie  Dożynek  gminnych,  które  odbędą  się  

         dnia 9 września w Marczowie
24.05.12 – odbyło się spotkanie w sprawie Dożynek powiatowych, które odbędą się 16 września 

        w Lwówku Śląskim
26.05.12 – w Szkole Podstawowej w Pilchowicach odbył  się  kolejny już „ Piknik Rodzinny”,  

        a w Łupkach  festyn na rzecz chorego dziecka zorganizowany w zespole pałacowym 
26.05.12 – nastąpiło uroczyste otwarcie świetlicy przy OSP Wleń
01.06.12 – OKSiT zorganizował festyn dla dzieci „ Wleńlandia”
01.06.12 – w Strzyżowcu odbył się turniej piłkarski im. Konrada Łukasika, a  w Marczowie festyn 
                  na rzecz chorego dziecka
2.06.12 –  samochodowy Rajd Karkonoski na terenie  Gminy Wleń
02.06.12– odbyło się spotkanie w sprawie wdrażania ustawy śmieciowej. Nadal istnieje   
                   prawdopodobieństwo likwidacji składowiska odpadów  „ Izery” w Lubomierzu
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7.06.12 -  odbył się festyn parafialny we Wleniu. 
Zostały rozstrzygnięte przetargi na prace remontowe:

• zamek Lenno –  na wartość 366 .000  zł
• Ośrodek Zdrowia we Wleniu – 1.028.000 zł 

Dokonano  odbioru końcowego świetlicy wiejskiej w Nielestnie.  Protokół przyjęty bez uwag.
Pozytywnie rozwija się temat budowy obwodnicy Wlenia.

Radny Marek Koczarski zapytał o wysokość  wkładu  finansowego gminy w przebudowę Ośrodka 
Zdrowia we Wleniu.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że SPZOZ zadeklarował kwotę 550 tys.zł, a pozostałe koszty w wysokości 
ok. 450 tys. zł  będą sfinansowane przez  gminę.

Ad.6.
Radny Marek Koczarski odczytał sprawozdanie z kontroli realizacji przez Burmistrza Miasta Gminy 
Wleń  zadań związanych z udzieleniem i rozliczeniem dotacji dla Klubów Sportowych w  2011 
roku. Komisja stwierdziła prawidłowość realizacji wyżej wymienionych zadań.

Ad.7.
Radny Marek Koczarski zwrócił uwagę na błędny zapis na stronie BIP urzędu.
 W związku z informacjami o pojawieniu się szczurów w budynku po dawnej basztowej Pan Radny 
składa wniosek o rozeznanie się w tym temacie i ewentualne przeprowadzenie deratyzacji.

Pani Iwona Kobierecka – sołtys Modrzewia złożyła zapytanie w odnośnie remontów dróg, których 
przegląd był dokonany 17 maja b.r.

Radny  Zbigniew  Lebiedź  –  Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  wyjaśnił,  że 
informacja o zniszczeniach i ubytkach  dróg została przekazana do wielu podmiotów ,w tym do 
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.

Radna Marianna Wojdyła przypomniała o konieczności utwardzenia placu na przystanku PKS w 
Pilchowicach oraz zgłosiła potrzebę naprawienia drogi gminnej w Pilchowicach, dojazd do posesji 
Pana Chronowskiego, uszkodzonej przez uczestników Karkonoskiego Rajdu Samochodowego.

Ad.8.1
Pani  Maria  Gierczyk wyjaśniła,  że  na 2012 rok zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych 
kredytów  w  kwocie  600tys.zł,  które  zostaną  w  całości  przeznaczone  na  spłatę  raty  kredytu 
zaciągniętego  na  finansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  w  2010  roku  ,w  związku  
z realizacją  programów i  projektów z udziałem środków unijnych i  koniecznością  zapewnienia 
wkładu własnego. Spłata kredytu nastąpi jednorazowo w 2016 roku.

Pani Przewodnicząca Rady przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego do projektu uchwały i  poddała  pod głosowaniem przyjęcie  uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
„ Za”głosowało - 10 Radnych   „ przeciw” -  Radna Ewelina Wójcik    „wstrzymał się” - Radny 
Łukasz Markowski 

Rada  większością  głosów   podjęła  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego 
( załącznik nr 7 do nin. protokołu).
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Ad.8.2. 
Pani Maria Gierczyk wyjaśniła, że zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 
116.350,00 złotych. Zmiana wynika z przystąpienia MGOPS we Wleniu do realizacji projektu pt. 
„  Pomagając  Rodzinie  wzmacniamy społeczność  w  Gminie  Wleń”,  współfinansowanego  przez 
Unie Europejską,  który będzie realizowany w latach 2009-2013. W tegorocznej  edycji  projektu 
wsparciem zostaje objętych 9 osób pozostających bez zatrudnienia . W tym roku dofinansowanie 
wynosi 116.350 zł.

Pani Przewodnicząca Rady przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 
Gospodarczego do projektu  uchwały i  poddała  pod głosowaniem przyjęcie  uchwały w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok.
Rada  w  obecności  12  Radnych  jednogłośnie     podjęła  uchwałę  w  sprawie  zmian  w  uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2012 rok  ( załącznik nr 8 do nin. protokołu).

Ad.9.
Pani Przewodnicząca Rady odczytała pismo:  Anna Komsta- dyrektor OKSiT we Wleniu dostała 
oficjalne  zaproszenie  ,  by  reprezentować  Polskę  podczas  uroczystości  wręczenia  prestiżowej 
nagrody  przyznanej  przez  niemiecki  Bundestag-  365  ORTE  IM  LAND  DER  IDEEN,  za 
międzynarodowy projekt  KINDER SPIELEN THEATER,  którego głównym pomysłodawcą jest 
Uniwersytet Duisburg-Essen,a głównym partnerem polskim  Ośrodek Kultury we Wleniu ( 25- 29 
czerwca 2012 ).
W ramach uroczystości przewidziano również kilkudniową wizytę studyjną zorganizowaną przez 
Uniwersytet, podczas której partnerzy podsumowywać będą dotychczasową współpracę w projekcie 
( przewidziane panele: Campus Uniwersytetu Duisburg-Essen,szkoły i przedszkola biorące udział w 
projekcie, samorząd i media lokalne) oraz przygotowywać plany współpracy na przyszłość.

Pani Anna Komsta wyjaśniła, że jest to duże wyróżnienie. Na pytanie o książkę Pana Ogonowskiego 
odpowiedziała, że proces wydania został uruchomiony.

Pani  Przewodnicząca  odczytała  pismo pani  doktor  Kuklińskiej  w sprawie  sprzątanie  odchodów 
pozostawianych przez psy , które stanowią duże zagrożenia dla zdrowia ludzi, a szczególnie dzieci.

 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenia XX  Sesji Rady 
Miasta i Gminy Wleń 

                                                            Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy  Wleń
                                                          /-/ Katarzyna Kotołowska

Protokołowała:                                                              
Bogusława Bieszczad     
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załącznik nr 4 
do protokołu nr XX/12

KOMENDA  POWIATOWA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ
W    LWÓWKU  ŚLĄSKIM

OCENA
 ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH

na terenie gminy 

Wleń

      
         

czerwiec 2012
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Zagrożenia występujące na terenie gminy Wleń:

1. Zagrożenie pożarowe.

Największe zagrożenie pożarowe 

występuje w starej części miejscowości (rynek miasta). Spowodowane jest to 

występowaniem  starej zabudowy mieszkaniowej, charakteryzującej się palną konstrukcją 

stropów, klatek schodowych  i dachów oraz utrudnionym dojazdem dla jednostek Straży 

Pożarnej z powodu gęstej zabudowy, wąskich ulic. 

W 2011 r. w Gminie Wleń zanotowano 23 interwencje związane                       z 

obiektami mieszkalnymi 8 z nich to pożary przewodów kominowych  11 to 

miejscowe zagrożenia.

         Zagrożenie pożarowe w rolnictwie związane jest z dużym 
obszarem areałów rolnych, które leżą odłogiem. W okresie wiosennym duża ich  
część  /nieużytki/  jest  wypalana  przez  rolników  lub  podpalana  przez  
nieustalonych  sprawców,  co  z  kolei  stwarza  duże  zagrożenie  dla  obszarów  
leśnych bezpośrednio położonych przy wypalanych terenach. Podobną sytuację  
notuje się w okresie letnim podczas wypalania słomy i ściernisk na polach. 

       2011 r. w Gminie Wleń zanotowano 2 interwencje związane                            z  
rolnictwem (1 pożar nieużytków).

Ocena zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń:

1.1. Tunele komunikacyjne 

Lokalizacja tunelu
( kolejowy )

km 11.610 ÷ 11.798
m. Pilchowice - 

Zapora

km 13.724 ÷ 13.878
m. Pilchowice - 

Nielestno

km 17.724 ÷ 17.699
m. Wleń

Konstrukcja Sklepiony kamienny Sklepiony kamienny Sklepiony kamienny
Parametry:

• długość
• szerokość
• wysokość

188 m
5,10 m
5,65 m

154 m
5,20 m
5.50 m

320m
5,25m
5,25m

Inne elementy 
wpływające na stan 
bezpieczeństwa

• bez wentyla-
cji 
( przewiew 
naturalny 
wzdłuż tunelu 
)

• bez instalacji 

• bez wentyla-
cji 
( przewiew 
naturalny 
wzdłuż tunelu 
)

• bez instalacji 

• bez wentylacji 
( przewiew na-
turalny wzdłuż 
tunelu )

• bez instalacji 
elektrycznej

• posiada wnęki 
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elektrycznej
• posiada wnęki 

ochronne

elektrycznej
• posiada wnęki 

ochronne

ochronne

Możliwość 
prowadzenia działań 
ratowniczo 
gaśniczych:

• dostęp

• zaopatrzenie 
wodne

z dwóch stron:
od m. Strzyżowiec 
kier. Zapora i od m. 
Pilchowice
–Nielestno – drogi 
polne – dojazd do 
nasypu

brak

z  jednej strony:
od m. Pilchowice – 
Zapora przystanek 
kolejowy – dojazd 
do nasypu

brak

z jednej strony:
m. Wleń – od stacji 
kolejowej – dojazd 
do nasypu

brak

Ćwiczenia na 
obiektach

Nie wykonywano Nie wykonywano Nie wykonywano

Zdarzenia na 
obiektach

Nie występowały Nie występowały Nie występowały

1.2. Miejsca niebezpieczne przy przewozach drogowych.

• Droga powiatowa  nr 1027 Wleń – Jelenia Góra ( wiadukt drogowy przy stacji kolejowej w 
Nielestnie ).

1.3. Utrudniony dojazd do miejscowości – związany z opadami śniegu

Wydłużony czas  dojazdu do miejscowości Tarczyn, Modrzewie, Klecza.

1.4. Wykaz miejscowości w których występuje niedostateczne zaopatrzenie wodne

Klecza, Radomice, Tarczyn – brak  cieków i zbiorników.

1.5. Wykaz obiektów budowlanych o dużych powierzchniach dachu:

Ośrodek Kultury – ul. Chopina Wleń

1.6. Wykaz obiektów budowlanych użyteczności publicznej o lekkiej konstrukcji stalowej dachu:
     Hala sportowa- ul. Dworcowa Wleń

2. Ocena zagrożeń wodnych, w tym powodziowych.

2.1. Źródła zagrożenia powodziowego na terenie gminy.
Na terenie gminy należy liczyć się z możliwością wystąpienia dwóch rodzajów powodzi: 

• Powódź opadowa     – występuje od maja do września, spowodowana jest nawalnymi 
deszczami frontalnymi lub opadami rozległymi i długotrwałymi. Powodzie tego typu 
charakteryzują się gwałtownością, są z reguły krótkotrwałe i posiadają ograniczony zasięg 
terytorialny. Mimo, iż mają zasięg lokalny, powodują dotkliwe straty. Z uwagi na bardzo 
trudny  do przewidzenia przybór wód, a także ograniczoną retencję zbiornika Pilchowice 
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powodzie opadowe mogą wystąpić przy opadach    30 ÷ 50 mm trwających 3 ÷ 6 godzin.

• Powódź roztopowa    - związana jest z gwałtownym topnieniem pokrywy śnieżnej. 
Wystąpić może od lutego do drugiej połowy kwietnia. Może się też zdarzyć , że w miesiącu 
styczniu następuje gwałtowny wzrost temperatury i wody z topniejącego śniegu przy 
zamarzniętych korytach rzek i potoków zalewają niżej położone tereny. Tego typu powodzie 
uszkadzają urządzenia hydrotechniczne, wały przeciwpowodziowe, jazy, skarpy.  Niekiedy 
powodziom  roztopowym towarzyszy intensywny opad deszczu. Zasięg tego typu powodzi 
jest najczęściej znaczny.

       2.2 Tereny zalewowe w gminie Wleń
       Na terenie  Giny Wleń w obrębie miasta,  zakończono inwestycję  p.  n.  „Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe miasta Wleń – odbudowa umocnień na lewym brzegu rzeki Bóbr”. Całość 
inwestycji zabezpiecza miasto przed powodzią (inwestycję ukończono w sierpniu 2007r.).

Aktualnie zalaniem wodami powodziowymi zagrożona jest cała dolina Bobru. Podtopieniu lub 
zalaniu mogą ulec wszystkie miejscowości leżące  wzdłuż rzeki : Pilchowice, Nielestno, Wleń, 
Marczów. Zalew wielkich wód opiera się o nasyp linii kolejowej stacji Pilchowice – Nielestno 
do Marczowa.

  2.3. Cieki i zbiorniki wodne
Zbiorniki wodne

Rodzaj 
zbiornika

Miejsco
wość

Ciek 
wodny Administrator Charakterystyka zbiornika

[ dane techniczne ]

Energetyczno 
powodziowy 

Pilchowi
ce BÓBR

Zakład 
Energetyczny S.A. 
w Jeleniej Górze

• Powierzchnia zlewni  1202 
km2

• Pojemność  zbiornika  cał-
kowita 50 mln m3 wraz z rezer-
wą ( do korony zapory  54 mln 
m3) okresowo zmienna

• Urządzenia zrzutowe:
• przelew 400 m3/s, w tym:
• sztolnie 138 m3/s
• upusty denne 92 m3/s
•  turbiny 40 m3/s
• odpływ  nieszkodliwy  100 

m3/s
• odpływ  dozwolony  160 

m3/s 
• odpływ  dopuszczalny  250 

m3/s
• przy odpływie ok. 110 m³ 

występują  lokalne  podtopie-
nia  ogródków  działkowych 
w Lwówku Śl. I terenów za-
lewowych w Brunowie
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Cieki wodne

Gmina Nazwa 
cieku Miejscowość

Długo
ść

 [ km 
]

Administrator

Uwagi:
 [ zp ] – stwarza 

zagrożenie 
powodziowe

WLEŃ Rzeka 
BÓBR

 Pilchowice, Nilestno, 
Wleń, Marczów 

Regionalny 
Zarząd 

Melioracji i 
Urządzeń 

Wodnych w 
Lwówku 
Śląskim

[ zp ]

Potok 
Ochotnica Nielestno 3,8 Dopływ Bobru [ 

zp ]
Potok 

Kościelnica Pilchowice 3,1 Dopływ Bobru [ 
zp ]

Potok 
Strzyżówka

Strzyżowiec, 
Pilchowice 4,1 Dopływ Bobru [ 

zp ]
Potok 
Jamna Łupki, Wleń 4,2 Dopływ Bobru [ 

zp ]

Potok 
Sklęczka

Bełczyna, 
Przeździedza, 

Marczów
5,0

Dopływ Bobru [ 
zp ]

Potok 
Wierzbnik Bystrzyca, Wleń 4,5 Dopływ Bobru [ 

zp ]
Potok 

Modrzewk
a

Modrzewie, Wleń 3,0
Dopływ Bobru

Potok Ośna Marczów 4,2 Dopływ Bobru [ 
zp ]

2.4. Rodzaje urządzeń i budowli hydrotechnicznych w części podwodnej.

Na terenie powiatu występują urządzenia i budowle hydrotechniczne podwodne:
 Zbiornik energetyczno – retencyjny w elektrowni wodnej w Pilchowicach : 

• 2 upusty denne,

• 4 rury do turbin,

• 3 rurociągi w sztolni.
Wymienione  urządzenia  są  wykorzystywane  w  procesie  produkcyjnym  energii 
elektrycznej.  
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Miejscowości przewidziane do ewakuacji (całkowicie lub częściowo):
10 Pilchowice 769 769 15
11 Nielestno 346 346 27
12 Wleń 144 144 11

3. Obszary leśne: zagrożenia pożarowe obszarów leśnych 

Na terenie powiatu występują obszary leśne podległe Regionalnej  Dyrekcji  Lasów 
Państwowych  we Wrocławiu  będące  pod zarządem Nadleśnictwa  Lwówek Śląski, 
Nadleśnictwa  Świeradów,  i  Nadleśnictwa  Szklarska  Poręba.  Kompleksy  leśne 
podzielone są siecią dróg – w Nadleśnictwie  Świeradów i Szklarska Poręba w części 
asfaltowanych. Brak wyraźnego zagrożenia dla terenów zamieszkałych.
 Wszystkie lasy na terenie powiatu aktualnie posiadają II kategorie zagrożenia 
pożarowego.
 Podział lasów pod względem podległości

Regionalna  Dyrekcja  Lasów 
Państwowych  -  ogółem 
powierzchnia  lasów  na  terenie 
powiatu lwóweckiego

            22 599 
[ ha ]

Nadleśnictwo Lwówek Śląski 11 766 
Nadleśnictwo Świeradów   8 166 
Nadleśnictwo Szklarska Poręba   2 667

Największe  kompleksy  leśne  (  łącznie  powyżej  1000ha  )  znajdują  się  na  terenie 
gminy Mirsk. Pozostałe obszary zakwalifikowano w przedziale 300 – 1000 ha.

Brak torfowisk. 
Na terenie gminy lasy administrowane są przez Nadleśnictwo: Lwówek Śl.  11 766 ha,
Szczególne zagrożenie pożarowe dotyczy lasów okolicy zapory wodnej w 
Pilchowicach z uwagi na trudno dostępny teren.

Tereny leśne o utrudnionym dostępie

Obszary trudno dostępne dla prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych w gminie 
Wleń:

• tereny leśne Nadleśnictwa Lwówek  po-
łożone w pobliżu  zbiornika wodnego Pilchowice.

4. Czynności kontrolno – rozpoznawcze.

Zgodnie z kierunkami działania na rok 2011 czynności kontrolno – rozpoznawcze 

realizowane były podobnie jak w latach ubiegłych i dotyczyły głównie oceny 

stopnia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach użyteczności publicznej. 
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Działania  kierowane były głównie na obiekty,  w których mogą przebywać ludzie 

w dużych grupach. Przeprowadzono również kontrolę w Schronisku 

Młodzieżowym objętym akcją „BEZPIECZNE FERIE” oraz w obiektach 

zgłoszonych do czynności odbiorowych 

 W roku 2011 przeprowadzono czynności kontrolno - rozpoznawcze w 

następujących obiektach:

1. Urząd Miasta i Gminy we  Wleniu ul. Bohaterów Nysy 7  - kontrola przestrzegania 
przepisów ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.                                        
2. Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie  - odbiór systemu sygnalizacji pożaru z po-
łączeniem do PSP (monitoring pożarowy).   
3. Tadeusz Popławski ul. Kościelna 19 – zakład stolarski odbiór obiektów 
zlokalizowanych przy ul. Szkolnej.
4. Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców   we Wleniu ul. Szkolna 1 – kontrola 
przestrzegania  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  w  obiektach  socjalnych:  ul. 
Szkolna 2 we Wleniu i w Strzyżowcu nr 40.
5. Schronisko Młodzieżowe w Łupkach  – kwalifikacja obiektu do wypoczynku zimo-
wego – „BEZPIECZNE FERIE”.
Zestawienie zdarzeń  na terenie Gminy Wleń:
        Łącznie – 49 zdarzeń z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej
        Pożary – 18
        Miejscowe zagrożenia – 31 
        Alarmy fałszywe - 0
     
Udział poszczególnych jednostek:
       p – pożar,  mz – miejscowe zagrożenie
 
      - OSP Wleń:               13  p   20 mz        2 ćw
      - OSP Pilchowice:        4  p    10 mz        1 ćw
      - OSP Radomice:          0  p    10 mz        1 ćw

DZIAŁANIA RATOWNICZO – GAŚNICZE  NA TERENIE 
POWIATU LWÓWECKIEGO W 2011 ROKU

W 2011r. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu Powiatu Lwóweckiego interweniowały podczas 684  zdarzeń /bez alarmów 
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fałszywych/ co w porównaniu z rokiem 2010 stanowi spadek  o 86.40%  /ogólna ilość  
zdarzeń w 2010r - 1275/. 
           Wyjeżdżały one do zdarzenia średnio 1,87 razy na dobę, w tym do pożarów 
0,79 razy na dobę, a do miejscowych zagrożeń  1,07razy na dobę.

W ogólnej liczbie powstałych zdarzeń, miejscowe zagrożenia stanowiły 
57,60 % / 394 zdarzenia/ a ich liczba w porównaniu z 2010 r. /943 zdarzeń/ spadła o 
139,34% /

W ogólnej liczbie powstałych zdarzeń, pożary stanowiły 42,40 % / 290  pożary/ 
a ich liczba w porównaniu z 2010r.   /332 pożarów// spadła o 14,48%. 

Najwięcej pożarów odnotowano w następujących miesiącach:
 marcu –103, kwietniu - 41,  a większość z nich stanowiły pożary nieużytkowanych 
powierzchniach rolniczych – 125 , obiektach mieszkalnych – 75 w tym obiektach 
mieszkalnych jednorodzinnych – 36, obiektach mieszkalnych wielorodzinnych – 32

          Zestawienie pożarów  w  poszczególnych gminach przedstawia się
                                     następująco:

• Lwówek Śląski     - 
97    / w 2010   - 130/         ↓      34,02%
• Gryfów Śląski     - 
63    / w 2010      -72/         ↓      14,28%
• Mirsk                   -   
84     /w 2010     - 67/         ↑      20,23%
• Lubomierz           - 
28    / w 2010      -36/         ↓      28,57%
• Wleń                     - 
18     /w 2010     - 27/        ↓      50,00%

                     ___________                 
                  Razem  290      /w 2010 -  332/  

  
Miejscowe zagrożenia, są to  inne niż pożar zdarzenia, a stwarzające zagrożenie 
dla życia, środowiska lub mienia.
                                             

Największą liczbę miejscowych zagrożeń stanowiły interwencje  w innych 
obiektach – 175 w obiektach mieszkalnych – 117  w tym obiektach jednorodzinnych - 
52, wielorodzinnych  - 57, środkach transportu – 65 , naturalnych   obiektach 
przyrody – 70
  Zestawienie miejscowych zagrożeń w poszczególnych gminach  
                              przedstawia się następująco:

• Lwówek Śląski 
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183  /w 2010 -  430/     ↓ 134,97%
• Gryfów Śląski 
65   /w 2010 - 103 /     ↓   58,46%
• Lubomierz 
58  / w 2010   171/      ↓  194,82%
• Mirsk 
57 /w 2010 - 154 /       ↓ 170,17%
• Wleń 
31 /w 2010 -   85/        ↓ 174,19%

                      ____________
                  Razem 394   /w 2010- 943/
                     
W 2011r. w działaniach ratowniczych udział brało ogółem 1408 strażaków PSP, 

1250 strażaków OSP z jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego  i 1561strażaków OSP spoza systemu. Ogółem w akcjach ratowniczych 
wzięło udział  łącznie 4219 strażaków PSP i OSP oraz 943 samochodów.

Podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych zużyto łącznie 460 m3 

wody.

 Najczęściej współdziałające jednostki podczas prowadzonych działań ratowniczych 
to: 
                                 Policję                                   - 354 razy
                                 Pogotowie Ratunkowe          - 237 razy
                                 Pogotowie Energetyczne       -  27 razy
                                 Straż miejską                         -  16 razy
                                 Służby leśne                          -  13 razy
                                 Wojsko                                  -  12 razy
                                 Pogotowie gazowe                - 23 razy

Straty spowodowane powstałymi pożarami wyniosły ok.  1 006 000 zł. 
Wartość uratowanego mienia wyniosła ok. 3 428 000 zł.

Największy odsetek wśród przypuszczalnych przyczyn powstania pożarów są: 
podpalenia -  174 razy, nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem 
otwartym, w tym:  papierosy , zapałki – 14 razy, nieprawidłowa eksploatacja 
urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe – 60 razy. 

Największy odsetek wśród przypuszczalnych przyczyn powstania miejscowych 
zagrożeń są:  gwałtowne opady atmosferyczne – 122 razy niezachowanie zasad 
bezpieczeństwa ruchu środków transportu – 56 razy. 

Liczba alarmów fałszywych w  2011 r. wyniosła 3 /w 2010 r. wyniosła   14/ 
Należy nadmienić, że z ogólnej ilości 3 alarmów fałszywych, wszystkie 3 zostały 
zakwalifikowane jako alarmy fałszywe w dobrej wierze.
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Podczas prowadzonych działań ratowniczych strażacy udzielili bezpośrednio na 
miejscu zdarzenia 8 razy pomocy medycznej osobom poszkodowanym. 

Podczas prowadzonych działaniach ratowniczych w 2011 r. nikt ze strażaków 
biorących bezpośredni udział w /w działaniach nie uległ wypadkowi, natomiast 
jednostki PSP i OSP brały udział w zdarzeniach w których śmierć poniosło 8 osób, 
35 osób zostało rannych. 

W celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie Wleń należy: 
 -  zaplanować modernizację (remont) istniejących sieci hydrantowych,
 -  zaplanować budowę nowych sieci hydrantowych, 
-  doposażyć jedną z jednostek w sprzęt ratownictwa technicznego
    (rozpieracz, nożyce) z przeznaczeniem do działań przy wypadkach 
    komunikacyjnych, - OSP Pilchowice -  SLRT Ford Transit 2011r. 5 osób,  
narzędzia hydrauliczne, pompa szlamowa, agregat prądotwórczy, 
-  systematycznie szkolić strażaków w zakresie ratownictwa medycznego,
-  okresowo przeprowadzać szkolenie okresowe z zakresu bhp,

Należy przypominać o obowiązku czyszczenia przewodów kominowych zgodnie z 

§ 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych                        i  

Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów           (Dz. U. z 2010 r. nr 

109, poz. 719):

„w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub 
gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych                             i  
spalinowych:
• od  palenisk  zakładów  zbiorowego  żywienia  i  usług  gastronomicznych  - 

co najmniej 1 raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie mówią inaczej
• od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 -                       co 

najmniej 4 razy w roku
• od  palenisk  opalanych  paliwem  płynnym  lub  gazowym  niewymienionych 

w pkt 1- co najmniej 2 razy w roku.
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Obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy.

W celu propagowania bezpieczeństwa pożarowego, zachęcamy do odwiedzania 
strony  internetowej  Komendy  Głównej  Państwowej  Straży  Pożarnej 
www.straz.gov.pl (zakładka porady).

7. Jednostki ochotniczych Straży Pożarnych:
Na terenie gminy zarejestrowanych jest 4 jednostki, w tym 4 posiadające 

samochody. Liczba czynnych członków  - 243 w tym członków czynnych - 217.
7.1. Szkolenie w roku 2011:
W 2011 r. w szkoleniach dla OSP z terenu całego powiatu brało udział 38 
strażaków ochotników w tym 7 z Gminy Wleń:
- kurs ratowników OSP 3
- kurs dowódców OSP 4
- kurs uzupełniający (komora dymowa) - 6 
Pozostało do przeszkolenia:
- ok. 35 szeregowych
- 11 dowódców 
- 10 ratowników medycznych
Szkolenie szeregowców organizowane jest przez  KP PSP – nieodpłatnie. Gmina 
ponosi koszty delegowania strażaka.
7.2. Warunki dopuszczenia strażaka do działań ratowniczych:
◦ aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach 

ratowniczo - gaśniczych,
◦ ukończony kurs szeregowców OSP,
• wyposażenie w atestowaną odzież i obuwie ochronne,
• włączenie decyzją zarządu OSP w skład jednostki operacyjno-technicznej.

   
    8. Komendant gminny OSP:

• działa w imieniu zarządu gminnego Związku OSP RP,
• koordynuje przedsięwzięcia dotyczące przygotowań OSP do działań 
ratowniczych i uczestniczenia w  tych działaniach,

• jest dowódca jednostek operacyjno-technicznych OSP z terenu gminy; dowodzi 
tymi jednostkami przez ich naczelników,

• jest wybierany przez zarząd oddziału gminnego Związku spośród członków 
tego zarządu, 

• wchodzi w skład prezydium zarządu oddziału gminnego Związku.
      8.1. Główne zadania komendanta gminnego:

• koordynowanie działań jednostek OSP w 
zakresie operacyjno- technicznym na terenie miasta i gminy,
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• zapewnienie gotowości bojowej i 
wyposażenia jednostek OSP na podległym terenie,
• nadzorowanie, kontrola sprzętu 
technicznego w jednostkach OSP,
• współpraca z Komendą Powiatową Straży 
Pożarnej w zakresie działalności operacyjno – technicznej jednostek OSP,
• dokonywanie kontroli gotowości jednostek 
OSP do działań ratowniczo – gaśniczych,

• współudział w organizowaniu zawodów 
sportowo – pożarniczych.

          9. Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy          9. Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy
Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy  stanowi integralną częśćKrajowy System Ratowniczo - Gaśniczy  stanowi integralną część  

bezpieczeństwa  państwa obejmującą, w celu ratowania  życia, zdrowia, mieniabezpieczeństwa  państwa obejmującą, w celu ratowania  życia, zdrowia, mienia  
lub środowiska,  prognozowanie, rozpoznawanie i  zwalczanie pożarów, klęsklub środowiska,  prognozowanie, rozpoznawanie i  zwalczanie pożarów, klęsk  
żywiołowych  lub innych miejscowych zagrożeń.żywiołowych  lub innych miejscowych zagrożeń.    

       9.1. Zadania KSRG:
• walka z pożarami lub innymi 
klęskami żywiołowymi,
• ratownictwo techniczne,
• ratownictwo chemiczne,
• ratownictwo ekologiczne,
• ratownictwo medyczne

9.2.Zasady włączania jednostek do KSRG:
- liczba wyszkolonych strażaków,
- zaplecze techniczne i socjalne,
- 2 samochody ze zbiornikami wodnymi,

• Uwagi:
◦ Umożliwić dalsze szkolenie strażaków OSP z całej gminy. 
◦ Sukcesywnie  doposażyć  jednostki  OSP  w  sprzęt  ratowniczy 

i sprzęt ochrony osobistej strażaka. 
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