Konri:ia Porz4 c k u
Prawnego i Publicznego
Rady Miasta

Wlocl:vrck

PRoToKot NR 6/2017

z PoslEDzENrA KOMTSJ| PORZADKU PRAWNEGO I PUBLTCZNEGO
RADY MIASTA WTOCTAWEK

dnia 19 kwietnia 2017 roku
pod przewodnictwem radnej Katarzyny Zarebskiej,
kt6re odbyfo siq w siedzibie Komendy Miejskiej Pafistwowej Straiy Poiarnej we
Wlocfawku ul. Rolna 1.
z

Proponowany porzqdek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a)otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjqcie protokolu nr 5 z dnia 22.03.2017,

2.

d) zmiany do porzqdku obrad.
Zabezpieczenie operacyjne z zakresu ratownictwa technicznego na terenie miasta

Wloclawek w oparciu o wyposaienie techniczne jednostek Ratowniczo-Ga6niczych nr
1 i nr 2 Komendy Mie.iskiej PSP we Wioclawku.

3.

4.

Przygotowanie sii iirodk6w Komendy Miejskiej PSP we Wlocfawku do dzialai z
zakresu ratownictwa wodno-nurkowego na obszarze operacyjnym miasta Wlocfawek
w oparciu o techniczno-sprzqtowe mo2liwo(ci Specja listycz nej Grupy Ratownictwa

Wodno- Nurkowego,,Wfoclawek-1".
Sprawy bieiqce i wolne wnioski.

A.1
Sprawy organizacyjno - porzqdkowe.
W posiedzeniu, kt6remu przewodniczyla radna Katarzyna Zarqbska Przewodniczqca Komisji
udzial wziqli czfonkowie Komisji oraz go6cie wg listy obecno6ci stanowiEcej zalQcznik do
niniejszego protokolu. O godzinie 9:00 Przewodniczaca Komisji otworzyfa obrady, po
powitaniu czlonk6w Komisji oraz goici, zlo|yla podziqkowania dla Komendanta Miejskiego
Panstwowej Straiy Po2arnej Slawomira Gotowicza za udostqpnienie sali w celu
przeprowadzenia obrad Komisji. Poinformowafa, i2 zgodnie z listq obecno6ci w posiedzeniu
uczestniczy 4 czfonk6w Komisji, co stanowi quorum i pozwala na podejmowanie
prawomocnych decyzji. Ponadto Przewodniczqca Komisji poinformowafa, ii w Biurze Rady
Miasta znajdowal siq do wgledu protok6l nr 5 z dnia 22.O3.2OI7 roku, z kt6rym czlonkowie
mogli sie zapoznai i wnieid swoje uwagi. Przewodniczqca Komisji zapytala radnych czy sq
uwagi do ww protokolu.

Wobec braku uwag ze strony czlonk6w Komisji, w drodze glosowania, protok6l zostal
przyjety jednomyjlnie. Nastqpnie Przewodniczqca Komisji skierowala zapytanie do czlonk6w

Komisji czy wnoszq zmiany do porzqdku obrad. W zwiqzku z brakiem uwag Przewodniczqca
Komisji poddala pod glosowanie zaopiniowanie zaproponowanego porzqdku obrad.
W wyniku przeprowadzonego gtosowania w obecnodci 4 czlonk6w Komisji za przyjqciem
porzqdku obrad radni opowiedzieli sie pozytywnie, jednomy6lnie.

Ad.2
Zabezpieczenie operacyjne z zakresu ratownictwa technicznego na terenie miasta
Wloclawek w oparciu o wyposaienie techniczne jednostek Ratowniczo-Ga6niczych nr 1 i nr
2 Komendy Miejskiej PSP we Wloclawku.
O wprowadzenie do tematu Komendant Miejski PSP Stawomir Gotowicz poprosil Dow6dcq
Specja listycznej Grupy Ratownictwa Technicznego,,Kujawy" st. kpt. Marcina Czerwirlskiego,
kt6ry poinformowai,2e Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego zostafa powolana
rozkazem nr 3/20L3 Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojew6dzkiego Pa6stwowej
Stra2y Poiarnej z dnia 31.01.2013 roku i utworzona na bazie dw6ch jednostek
organizacyjnych Pafstwowej Straiy Poiarnej tj. Komendy Miejskiej PSP we Wloclawku i
Komendy Powiatowej PSP w Zninie, a konkretnie na bazie sprzQtowej i kadrowej jednostek
ratowniczo ga6niczych wchodzqcych w ich sklad tj. Jednostki Ratowniczo-Gain iczei nr 1
Wloclawek oraz Jednostki Ratown iczo-Gain iczej 2nin. Utrzymywany stan gotowojci grupy
zostaf ustalony przez Komendanta Wojew6dzkiego PSP w Toruniu na poziomie A. Poziom ten
jest utrzymywany od chwili powstania SGRT Kujawy. SGRT Kujawy funkc.jonuje r6wnie2 w
Centralnym Obwodzie Operacyjnym, do kt6rego powofana zostaia rozkazem nr 4/ 2O73
komendanta Gl6wnego PSP z dn. 28.03.2-13 roku na poziomie gotowoSci A. Teren chroniony
przez grupQ obejmuje Srodkowq i potudniowq czq6i wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego.
Wloclawska czg6i grupy bazuje na samochodzie lekkim tj. samoch6d Nissan, samochodzie
holownik - MG CITY, rocznik 1997 oraz ciqikim ratownictwa technicznego na podwoziu
Reanult Kerax, kt6ry wszedl na wyposa2enie jednostki w 2011 roku. Pojazd wyposaiony jest
miqdzy innymi w: 2uraw hydrauliczny przeno6ny o udlwigu max.6000 kg., wciqgarrq
hydraulicznq przy 2urawiu o udiwigu 2000kg, platformQ ratownicza, poduszki pneumatyczne,
sprzet o6wietleniowy, agregat prqdotw6rczy. W celu zapewnienia prawidtowej obslugi
sprzetu 38 straiak6w posiada uprawnienia do obslugi 2urawia przenodnego, a 21 straiak6w
posiada uprawnienia hakowego - sygnalisty. Stra2acy wchodzqcy w skfad grupy sukcesywnie

szkoleni

sq w

zakresie umiejQtnej obsfugi sprzetu, podczas dwicze6, warsztat6w

tematycznych, specjalnych szkoleri dla kadry dow6dczej.
Wobec braku zglosze6 ze stronv czlonk6w Komisji do dyskusji, Przewodniczqca Komisji
poddala pod glosowanie przyjqcie Informacji. W drodze giosowania, Informacja zostala
przyiQta pozytywnie i jednogio5nie.
Ad.3
Przygotowanie sil iSrodk6w Komendy Miejskiej pSp we Wlocfawku do dzialari z zakresu
ratownictwa wodno-nurkowego na obszarze operacyjnym miasta Wloclawek w oparciu o
techniczno-sprzqtowe moiliwosci Specialistycznej crupy Ratownictwa Wodno- Nurkowego
,,Wloclawek-1".
Wprowadzenia do tematu dokonat aspirant Dariusz Rosiriski informujqc, i2 SGRWN
,,Wlocfawek-1" funkcjonuje w ramach Komendy Miejskiej pSp we Wloclawku na bazre
kadrowej stra2ak6w z JRG nr 1. sklad grupy uzupefniajq straiacy z systemu codziennego, oraz
dow6dca i zastqpca dow6dcy JRG nr 2. Grupa rozpoczqla funkcjonowanie od 1994 roku. W

chwili powotania grupy jej zakres zadaniowy realizowany byl na poziomie gotowoici ,,A" obecnie 12 nurk6w, a poziomem docelowym i planowanym byi poziom,,8" - obecnie 18
nurk6w. Aktualnie grupa liczy 22 straiak6w z uprawnieniami, co najmniej mlodszego nurka
MSW|A i powyiej oraz 5 kandydat6w oczeku.jqcych na przeszkolenie w tym zakresie. W
okresie ostatnich dw6ch lat grupa interweniowala 38 razy na terenie wojew6dztwa
kujawsko-pomorskiego, a takie poza nim. Na terenie wojew6dztwa funkcjonujq dwie
specjalistyczne grupy ratownictwa wodno - nurkowego: Bydgoszcz iWloctawek. Grupy te
posiadajq dwa samochody oraz lodi hybrydowq. Podstawowym pojazdem grupy jest
samoch6d ratownictwa wodnego lveco Eurocargo. Struktura organizacyjna Specjalistycznej
Grupy Ratownictwa Wodnego to: dow6dca, zastqpca dow6dcy, kierownicy rob6t nurkowych.
W roku 2013 przeprowadzono 10 interwencji, w roku 2014 - 15, w roku 2015 - 15,
natomiast w 2016 roku 10. Ka2dego roku przeprowadzane sq przeglqdy sprzqtu
ratowniczego, kt6ry wymaga ogromnych koszt6w utrzymania.
Wobec braku zgloszeri ze strony czlonk6w Komisji do dyskusji, Przewodniczqca Komisji
poddata pod gtosowanie przyjqcie Informacji. W drodze glosowania, Informacja zostala
przyjeta pozytywnie i jednogloSnie.
Ad.4
Sprawy bieiqce i wolne wnioski.
PrzewodniczAca Komisji radna Katarzyna Zarqbska jeszcze raz podziekowala Komendantowi
Miejskiemu PSP za umo2liwienie przeprowadzenia obrad Komisji w siedzibie Komendy.
Nastqpnie czlonkowie Komisji oraz zaproszeni goicie udali siq na plac siedziby Komendy
Miejskiej przy ulicy Rolnej, w celu pokazania i om6wienia pojazdu grupy ratownictwa
wodnego lveco Eurocargo wraz z jego wyposa2eniem.

Wobec wyczerpania porzqdku obrad Przewodniczqca Komisji radna Katarzvna Zarqbska
zako6czyla posiedzenie.

protok6l zakofczono.
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