Sprawozdanie
o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
w Gminie Lądek-Zdrój
I.

Gotowość Bojowa Gminy Lądek-Zdrój

Na terenie gminy Lądek – Zdrój działa pięć jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z czego dwie należą do struktur KSRG.
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Do działań ratowniczych jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
z KSRG są alarmowane i dysponowane przy wykorzystaniu radiowego systemu
selektywnego alarmowania. Jest on uruchamiany z Punktu Alarmowego JRG
Bystrzyca Kłodzka. Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego
Systemu Ratowniczo Gaśniczego posiadają łącznie 5 samochodów gaśniczych
(średnie - 4, ciężkie – 1,) 2 samochody średnie ratownictwa technicznego.
W minionym roku sprawozdawczym 2017 na terenie Gminy Stronie
Śląskie odbyły się Między Gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których
udział brały wszystkie jednostki z terenu Gminy Lądek-Zdrój.
Trzeba podkreślić, że to właśnie drużyny z naszej Gminy zajęły pierwsze
miejsca w każdej kategorii tj.
- MDP OSP KSRG Trzebieszowice 1 miejsce
- KDP OSP KSRG Trzebieszowice 1 miejsce
- OSP KSRG Trzebieszowice w grupie mężczyzn 1 miejsce
Drużyny z OSP Trzebieszowice reprezentowały Gminę Lądek-Zdrój
na XII Sportowo–Pożarniczych Zawodach Powiatowych, gdzie kobiety
i mężczyźni zajęli pierwsze miejsca w swoich grupach i w roku bieżącym będą
reprezentowały Powiat Kłodzki na zawodach Wojewódzkich OSP.
W ubiegłych latach udało się zakupić dla Gminy Lądek Zdrój dwa
średnie gaśnicze samochody uterenowione 4x4 dla jednostki OSP KSRG
Trzebieszowice, oraz OSP KSRG Lądek-Zdrój. Ponadto w roku
sprawozdawczym dla jednostki OSP KSRG Trzebieszowice dokonano zakupy
nowego zastawu hydraulicznego Lukas z czego 50% inwestycji zostało
dotowane ze struktur KSRG, a pozostałą kwotę zapewniła Gmina Lądek-Zdrój.
Inny sprzęt pożarniczy i ratowniczy będący w dyspozycji jednostek OSP
włączonych
do
KSRG
to
między
innymi:
piły
do
drewna,
piły do betonu i stali, radiotelefony nasobne, pompy pożarnicze do wody
czystej i zanieczyszczonej, pompy pływające, agregaty prądotwórcze
z najaśnicami, drabiny przenośne, zestawy do ratownictwa drogowego,

zestawy do ratownictwa medycznego, aparaty oddechowe wraz z maskami,
sygnalizatory bezruchu itp.
Należy stwierdzić, że w zakresie wyposażenia w sprzęt jednostki OSP
KSRG z terenu gminy spełniają obowiązujące standardy przewidziane dla
jednostek włączanych do KSRG. Natomiast jeśli chodzi o realizację zadań
w zakresie ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym
(OSP Lądek-Zdrój, OSP Trzebieszowice) występują braki w zakresie sprzętu do
przypisanych rodzajów ratownictwa specjalistycznego.
Przez teren chroniony poszczególnych jednostek przebiegają drogi
wojewódzkie nr. 390 i 392, na których często dochodzi do miejscowych
zagrożeń, a dokładnie wypadków w komunikacji drogowej. Wobec powyższego
zasadnym
byłoby
doposażenie
jednostek
z
terenu
Gminy
w sprzęt ratownictwa technicznego.
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które nie są włączone do
Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego dysponują określonymi
środkami transportu, ale są znacznie słabiej wyposażone w sprzęt gaśniczy
i ratowniczy. Z tego też względu są one rzadziej dysponowane do pożarów
i innych miejscowych zagrożeń.

II. Szkolenia na terenie Gminy Lądek- Zdrój
W Grudniu na terenie Gminy Lądek Zdrój Komenda Powiatowa
w Kłodzku zorganizowała manewry poszukiwawcze pod hasłem „Poszukiwania
2017”,
w
których
brały
udział
prawie
wszystkie
jednostki
z terenu Gminy.

III. Sytuacja zdarzeniowa na terenie gminy w 2017 r.
W roku 2016 odnotowano 274 interwencji, natomiast w roku
sprawozdawczym brano udział w 255 zdarzeniach co daje nam spadek
o około 7%. W minionym roku odnotowano dwa duże pożary na terenie Gminy
Lądek Zdrój tj. Pożar trzech autokarów, oraz trzech kamienic.
Udział w akcjach w minionym roku poszczególnych jednostek:
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Łącznie na terenie Gminy odnotowano:
 Pożary 79 ( co stanowi około 31 %)
 Miejscowe zagrożenia 126 ( co stanowi około 50%)
 Alarmy Fałszywe 23 ( co stanowi około 9%)
 Zabezpieczenia Rejonu chronionego JRG Bystrzyca Kłodzka
11 ( co stanowi około 5%)
IV Wydatki poniesione w dziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
§3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Paragraf ten obejmuje wydatki osobowe oraz wydatki z tytułu świadczeń
rzeczowych, w tym ekwiwalenty pieniężne określone przepisami art. 28 ustawy
o ochronie przeciwpożarowej dla członków ochotniczych straży pożarnych
uczestniczących w działaniu ratowniczym.
Wydatkowano w 2017r
41 421,58 zł, w tym:
-OSP Lądek
- 26 752,09 zł
-OSP Konradów
- 1 224,99 zł
-OSP Radochów
- 807,50 zł
-OSP Skrzynka
- 3 000,00 zł
-OSP Trzebieszowice
- 9 637,00 zł
Działania związane z akcją ratowniczą pożar kamienic ulica Kościelna 2-6
Wydatkowano w 2017r

12 545,50 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna,
rentowa, wypadkowa).
Wydatkowano w 2017r
1984,20 zł,
§ 4120 - Składki na fundusz pracy
Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie funduszu pracy
Wydatkowano w 2017r
77,21 zł,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów
o dzieło.
Wydatkowano w 2017r
33 905,00 zł,
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Paragraf ten obejmuje zakup paliwa, benzyny, materiałów eksploatacyjnych
dla prawidłowego funkcjonowania samochodów ratowniczych oraz zakup
materiałów eksploatacyjnych do remizy, jak opał (OSP Konradów).
Wydatkowano w 2017r
37 629,20 zł, w tym:
-OSP Lądek
- 22 445,87 zł
-OSP Konradów
- 3754,32 zł
-OSP Radochów
- 303,38 zł
-OSP Skrzynka
- 2170,77zł
-OSP Trzebieszowice
- 7223,56 zł

- inne zakupy dla OSP

- 1731,30 zł

§ 4260 Zakup energii
Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej,
gazu oraz wody. Usługi w zakresie przyłączenia i odłączenia podmiotu do/od
sieci, dostęp i korzystanie z utrzymywanego w odpowiednim stanie systemu
elektroenergetycznego i zapewnienie odpowiedniego stanu systemu, ciągłości,
niezawodności i odpowiedniej jakości dostaw energii, a także usługi
rozprowadzania wody.
Wydatkowano w 2017r
15 529,73 zł, w tym:
-OSP Lądek
- 9 461,38 zł
-OSP Konradów
- 55,59 zł
-OSP Radochów
- 35,97 zł
-OSP Skrzynka
- 4261,07 zł
-OSP Trzebieszowice
- 1645,60 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych
Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług remontowych (remont
autopompy w sam pożarniczym OSP Lądek, przegląd pomp pożarniczych
w samochodach DAF)
Wydatkowano w 2017r
8 118,00 zł, w tym:
-OSP Lądek-Zdrój
- 8 118,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług. (przeglądy techniczne
pojazdów naprawa sprzętu pożarniczego prace remontowe w remizach nie
zaliczone do inwestycji.)
Wydatkowano w 2017r
26 135,29 zł, w tym:
-OSP Lądek
- 29 200,40 zł
-OSP Konradów
- 2 736,30 zł
-OSP Radochów
- 2 589,30 zł
-OSP Skrzynka
- 1 195,30 zł
-OSP Trzebieszowice
- 23 760,30 zł
- inne usługi
- 3 750,00 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Paragraf ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem systemu
powiadamiania strażaków.
Wydatkowano w 2017r
1 565,69 zł, w tym:
-OSP Lądek
- 777,44 zł
-OSP Trzebieszowice
- 788,25 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki
Paragraf ten obejmuje różnego rodzaju płatności oraz składki, między innymi
opłaty na ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków jednostek OSP
na terenie Gminy Lądek-Zdrój.
Wydatkowano w 2017r
63 231,60 zł, w tym:

-OSP Lądek
-OSP Konradów
-OSP Radochów
-OSP Skrzynka
-OSP Trzebieszowice
- inne opłaty i składki

-

29 200,40 zł
2 76,30 zł
2 589,30 zł
1 195,30 zł
23 760,30 zł
3 750,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne
Wydatkowano w 2017r
-OSP Lądek
-OSP Radochów
-OSP Skrzynka
-OSP Trzebieszowice

121 200,74 zł, w tym:
- 19 286,40 zł
- 30 946,53 zł
- 25 000,00 zł
- 45 967,81zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatkowano w 2017r

63 000,00 zł, w tym:

-OSP Trzebieszowice

- 63 000,00 zł

Ogólna kwota wydatków 426 343,74 zł

Sprawozdanie przygotowane we współpracy z Zarządem Miejsko Gminnym OSP RP
w Lądku-Zdroju druhem Andrzejem Marciniakiem.

