Protokół Nr 6/2014
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego
odbytego w dniu 18 czerwca 2014 roku

Posiedzenie odbyło się w lokalu Urzędu Gminy od godziny 12.30 do godziny 14.00.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja w pełnym składzie
Tematyka posiedzenia:
Zapoznanie się z informacją z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Sienno
za 2013 rok.
Przebieg posiedzenia:
Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego zapoznała się z pisemną informacją z zakresu
bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Sienno za 2013 rok opracowaną przez
Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Siennie.
Na terenie gminy funkcjonuje 10 jednostek OSP – w tym dwie włączone do KSRG skupiające
w swych szeregach 296 członków, w tym 282 mężczyzn, 14 kobiet, 14 członków wspierających, 22
członków honorowych. Ponadto funkcjonują dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców oraz
jedna kobieca licząca 12 członkiń .
W 2013 roku na terenie gminy wystąpiło 78 zdarzeń , w 2012 roku tych zdarzeń było 150 .
W informacji Komendant zwraca uwagę na różnorodność rodzaju zagrożeń, problemów . Oprócz
pożarów straż uczestniczy w akcjach ratowniczych przy każdym zdarzeniu drogowym, coraz
więcej jest zdarzeń spowodowanych anomaliami pogodowymi. Oprócz uczestnictwa w akcjach
gaśniczych i innych zdarzeniach straż prowadzi działalność prewencyjną. Co roku organizowany
jest turniej wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i gimnazjów,
organizowane są gminne zawody pożarniczo – gaśnicze. Strażacy uczestniczą w uroczystościach
państwowych i lokalnych, biorą udział w szkoleniach w zakresie merytorycznym i praktycznym celem
podniesienia sprawności jednostek. Co roku przeprowadzane są kontrole sprawności technicznej
sprzętu oraz gotowości prowadzenia działań ratowniczych. Wymogi dotyczące wyposażenia i
przygotowania strażaków są stale podnoszone, dlatego w miarę posiadanych środków uzupełniany
jest stale sprzęt i umundurowanie, prowadzone są remonty strażnic . Jednostki OSP dbają o
utrzymanie sprzętu w gotowości do prowadzenia akcji ratowniczych.
Komisja nie wnosi zastrzeżeń do przedstawionych informacji i opiniuje pozytywnie stan
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Sienno w 2013 roku.
Opinia zostanie przedłożona Radzie Gminy na najbliższej sesji.
Na tym posiedzenie zakończono .
Przewodniczący Komisji
inż. Adam Mazur
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