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I CHARAKTERYSTYKA POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO
Powiat międzychodzki obejmuje swoim zasięgiem Gminy: Międzychód, Sieraków, Kwilcz
i Chrzypsko Wielkie.
2

Powierzchnia powiatu wynosi ok. 737,75 km natomiast liczba ludności w powiecie to 36.932 osób.
2
2
Na ogólną powierzchnię terenu 737,75 km lasy zajmują obszar 325 km , co stanowi

44,11% ogółu powierzchni. Najbardziej zagrożony pod względem pożarowym jest teren Puszczy
Noteckiej, który występuje w północnej części powiatu na terenie gmin Międzychód
i Sieraków. Zagrożenie stanowi jednolity kompleks porośnięty drzewostanem sosnowym w wieku
ok. 60 letnim w I kategorii zagrożenia pożarowego lasów.
Powiat międzychodzki w porównaniu z innymi powiatami Wielkopolski nie jest uprzemysłowiony,
w zdecydowanej przewadze dominuje rolnictwo.
Niemniej jednak cechą, która wyróżnia nasz Powiat w Wielkopolsce jest ponad 100 jezior
w

mocno

pofałdowanym,

polodowcowym

krajobrazie

Pojezierza

Międzychodzko

–

Sierakowskiego. Można tu znaleźć jeziora o ponad 300 - hektarowej powierzchni oraz bardzo
głębokie (do 45 m. głębokości). Właśnie w/w walory powodują to, iż rok rocznie powiat nasz
odwiedza kilkadziesiąt tysięcy turystów z całego kraju w szczególności w okresie letnim oraz
wczesno jesiennym. Największe ośrodki wypoczynkowo – rekreacyjne znajdują się na terenie
gminy Międzychód tj. – Mierzyn Ustronie oraz na terenie gminy Sieraków – OSiR i TKKF
Największe zakłady pracy:
- PPH ,,PPH Baser Polska” Sp.Z.O.O. w Międzychodzie - wyroby z żywic poliestrowych –
elementy pojazdów typu zderzaki, bagażniki , kadłuby pojazdów (zasięg nie wykracza poza teren
zakładu).
- PPH „MARBOPUR” Sp.Z.O.O. w Bielsko – Międzychód - produkcja elementów
samochodowych (siedziska , zagłówki) z pianki poliuretanowej (zasięg nie wykracza poza teren
zakładu)
- BA Glass Poland Sp. z.o.o. – produkcja opakowań szklanych
Zagrożenia ekologiczne mogą stanowić w głównej mierze :
- Rurociąg Naftowy „Przyjaźń" (zasuwa w miejscowości Wierzbno) - tranzyt przez gminy
Międzychód i Kwilcz
- Gazociąg z gazem ziemnym zaazotowanym (Stacja redukcyjna w m. Wierzbno) - tranzyt przez
gm. Międzychód
- Gazociąg Tranzytowy DN 1400 - tranzyt przez gm. Międzychód i gm. Kwilcz.
W ruchu kołowym największe zagrożenia stanowi droga krajowa nr 24 łącząca miasta
wojewódzkie Poznań i Gorzów Wlkp. Na odcinku Karolewice - Sterki oraz droga wojewódzka nr
160 na odcinku Lewice –Sowia Góra i droga wojewódzka nr 182 na odcinku Międzychód –
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Dąbrowa . Na wymienionych odcinkach dróg rok rocznie notuje się kilkadziesiąt wypadków
komunikacyjnych.

II. SYTUACJA POŻAROWA I INNYCH ZDARZEŃ NA TERENIE POWIATU :
Na terenie powiatu międzychodzkiego obejmującego 4 gminy w roku 2018 powstało ogólnie
640 zdarzeń, z czego 159 pożarów, 449 miejscowe zagrożenia (m in. wypadki drogowe, usuwanie
powalonych drzew i innych mających wpływ na bezpieczeństwo, a stwarzających zagrożenie,
nietypowe zachowanie się owadów), w 35 przypadkach zanotowano fałszywe alarmy.
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GEOGRAFIA INTERWENCJI STRAŻY POŻARNYCH NA POSZCZEGÓLNYCH GMINACH :
Pożary
Gmina

Miejscowe
Zagrożenia
2017 2018

Fałszywe
alarmy
2017 2018

2017

2018

Międzychód

59

83

270

191

7

Sieraków

19

19

178

125

Kwilcz

25

23

125

Chrzypsko W.

6

14

109

159

RAZEM
Wzrost +
Spadek –
w 2018 r.

Wzrost
+50

Ogółem
2017

2018

17

336

291

12

9

209

173

84

2

7

152

114

58

46

2

2

66

62

631

446

23

35

763

640

Spadek
-185

Wzrost
+12

Wzrost +
Spadek –
w 2018 r.

Spadek - 45
Spadek - 36
Spadek - 38
Spadek - 4

Spadek 123

Spadek -123

ILOŚĆ POWSTAŁYCH ZDARZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 2018 R.
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PROCENTOWY PODZIAŁ RODZAJÓW ZDARZEŃ

2017r.
3%

2018 r.
5%

14%

70%
83%

25%

Pożary

Pożary

Miejscowe Zagrożenia

Miejscowe Zagrożenia

Fałszywe Alarmy

Fałszywe Alarmy

PROCENTOWY PODZIAŁ ZDARZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH

2017r.

2018 r.
10%

9%

27%

45%

27%

44%

18%

20%

Międzychód

Kwilcz

Sieraków

Chrzypsko

Międzychód

Kwilcz

Sieraków

Chrzypsko

ILOŚĆ I WIELKOŚĆ ZDARZEŃ

Zdarzenie

małe

średnie

duże

b. duże

lokalne

Pożar

MZ

Pożary

MZ

Pożary

MZ

Pożary

MZ

Międzychód

80

21

3

2

0

1

0

0

167

Sieraków

36

9

2

2

1

0

0

0

114

Kwilcz

21

3

2

7

0

0

0

0

74

Chrzypsko

13

3

1

1

0

0

0

0

42

RAZEM

150

36

8

12

1

1

0

0

397

Gmina
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UDZIAŁ JEDNOSTEK W ZDARZENIACH

Lp.
1
2
3
4
5

Ilość zdarzeń
291
173
114
62
444

Gmina
Międzychód
Sieraków
Kwilcz
Chrzypsko W.
PSP

Ilość zastępów
629
413
314
166
767

Ilość osób
2438
1931
1432
747
2608

OFIARY ŚMIERTELNE I RANNI W ZDARZENIACH POWSTAŁYCH NA TERENIE POWIATU

Pożary

Zdarzenie
Gmina

Miejscowe zagrożenia

śmiertelne

ranni

śmiertelne

ranni

0
0
0
0

1
0
1
0

5
2
1
1

48
25
18
8

Międzychód
Sieraków
Kwilcz
Chrzypsko

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYMI PRZYCZYNAMI POŻARÓW NA TERENIE POWIATU W 2018 R. BYŁY:
Międzychód

Sieraków

Kwilcz

Chrzypsko

RAZEM

21

10

7

3

41

6

0

1

0

7

6

9

0

1

16

0

0

0

0

0

3

5

1

1

10

8

0

7

2

17

1

1

3

2

7

2

0

0

0

2

16

3

0

3

22

10 Samozapalenia biologiczne

2

0

0

0

2

11 Inne przyczyny

9

2

1

0

12

12 Nieustalone

1

3

0

0

4

Lp.

Przyczyna

7

NOD przy posługiwaniu się
ogniem otwartym, w tym
papierosy, zapałki
NOD w pozostałych
przypadkach
Wady urządzeń i instalacji
elektrycznych (bez urządzeń
ogrzewczych)
Nieprawidłowa eksploatacja
urządzeń i instalacji
elektrycznych
Wady urządzeń
ogrzewczych na paliwo stałe
Nieprawidłowa eksploatacja
urządzeń ogrzewczych na
paliwo stałe
Wady urządzeń
mechanicznych

8

Wady środków transportu

9

Podpalenia (umyślne) w tym
akty terroru

1
2
3
4
5
6
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NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYMI PRZYCZYNAMI MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE POWIATU
W 2018 R. BYŁY:
Lp.
1
2
3
4

Przyczyna
Wady środków
transportu
Niezachowanie
zasad w ruchu
środków transportu
Huragany silne
wiatry
Nietypowe
zachowanie się
zwierząt, owadów

Międzychód

Sieraków

Kwilcz

Chrzypsko

RAZEM

13

5

8

3

29

27

24

30

8

89

31

31

19

16

97

41

38

13

7

99

5

Nieustalone

0

1

1

0

2

6

Inne

52

22

7

5

86
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SAMODZIELNE DZIAŁANIA JEDNOSTEK OSP I KP PSP NA TERENIE POSZCZEGÓLNYCH GMIN:

Lp.

% udziału we
Ilość interwencji wszystkich zdarzeniach
na terenie powiatu
23
3,59

1

Jednostki z terenu
Gminy
Międzychód

2

Kwilcz

44

6,88

3

Sieraków

94

14,69

4

Chrzypsko Wielkie

34

5,31

5

KP PSP Międzychód

199

31,09
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199

200
150

94

100
50

44

23

34

0
Ilość interwencji
Międzychód

Kwilcz

Sieraków

Chrzypsko Wielkie

KP PSP Międzychód

SYTUACJA NA TERENIE POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO W LATACH 1999 -2018
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III. INFORMACJE KADROWE
W 2018 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej realizując zadania kadrowoorganizacyjne przyjęte na ten rok, dokonała zmian w stanie zatrudnienia funkcjonariuszy, który na
dzień 31 grudnia 2018 roku, przedstawiał się następująco:
limit etatowy funkcjonariuszy w KP PSP Międzychód: 48
 funkcjonariusze w służbie stałej:

39

 funkcjonariusze w służbie przygotowawczej:

7

15%
7
85%

39

Służba stała

Służba przygotowawcza

Służba stała

Służba przygotowawcza

ZATRUDNIENIE WEDŁUG KORPUSÓW
 ilość funkcjonariuszy w korpusie oficerskim:

5

 ilość funkcjonariuszy w korpusie aspiranckim:

8

 ilość funkcjonariuszy w korpusie podoficerskim:

23

 ilość funkcjonariuszy korpusie szeregowych:

10

ZATRUDNIENIE WEDŁUG KORPUSÓW

W UKŁADZIE ILOŚCIOWYM I PROCENTOWYM

11%

22%

5

10

17%

8
50%

23

Oficerowie

Aspiranci

Podoficerowie

Szere gowi

Oficerowie

Aspiranci

Podoficerowie
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PODZIAŁ FUNKCJONARIUSZY ZE WZGLĘDU NA POSIADANE WYKSZTAŁCENIE PRZEDSTAWIA SIĘ
NASTĘPUJĄCO:
 wykształcenie wyższe:

11

 wykształcenie licencjackie: 9
 wykształcenie policealne:

8

 wykształcenie średnie:

18

 wykształcenie zawodowe:

0

PODZIAŁ

FUNKCJONARIUSZY ZE WZGLĘDU NA POSIADANE WYKSZTAŁCENIE W UKŁADZIE
ILOŚCIOWYM I PROCENTOWYM:
0%
0

8

Wyższe

Licencjackie

średnie

podstawowe

24%

39%

11

18

20%

17%

9

policealne

Wyższe

Licencjackie

średnie

podstawowe

policealne

ZATRUDNIENIE WEDŁUG WYSŁUGI LAT SŁUŻBY I PRACY:
WYSŁUGA
WYSŁUGA
Funkcjonariusze
Funkcjonariusze
LAT SŁUŻBY
EMERYTALNA
12
6
0-5
0-5
6 - 10

9

6 - 10

9

11 - 15

14

11 - 15

9

16 - 20

7

16 - 20

8

21 - 25

3

21 - 25

10

26 - 30

0

26 - 30

3

31 - 35

0

31 - 35

0

pow. 35

1

pow. 35

1

RAZEM

46

RAZEM

46
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ETATY ZATRUDNIENIA WEDŁUG SYSTEMU SŁUŻBY:
Codzienny

9

Zmianowy

39

RAZEM

48

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH:
Wykonanie
Limit etatowy
Etatów

Osób

Pracownik Cywilny

1

1

KSC

1

1

W związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy wykorzystanie etatów na
dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 46 etatów.

IV. JEDNOSTKI OSP – W KSRG

I SPOZA KSRG

OSP Sieraków

OSP Lubosz

OSP Kwilcz

OSP Chrzypsko Wielkie
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OSP Łowyń

OSP Chorzępowo

OSP Kamionna

OSP Kurnatowice

OSP KACZLIN
W skład powiatu międzychodzkiego wchodzą 4 gminy, należą do nich Międzychód,
Sieraków, Kwilcz i Chrzypsko Wielkie. Na terenie tych gmin znajduje się dziewięć jednostek OSP
wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz trzydzieści Jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych spoza systemu.
Każda z gmin aktywnie działa w sferze ochrony przeciwpożarowej dbając o przeszkolenie
członków OSP i dokładając wszelkich starań w celu doposażenia jednostek w sprzęt ratowniczy.
W tym miejscu należy podkreślić, że członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, by spełniać
warunki umożliwiające udział w działaniach ratowniczo gaśniczych systematycznie podnoszą
swoje kwalifikacje i uzyskują uprawnienia uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach
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organizowanych nie tylko przez KP PSP w Międzychodzie, lecz również z własnych inicjatyw.
Wynikiem takich działań jest liczba przeszkolonych 56 strażaków w szkoleniu podstawowym
strażaków ochotników, wg. programu szkolenia zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP
z listopada 2015 r., 13 strażaków w szkoleniu kierujących działaniem ratowniczym dla członków
OSP oraz 9 strażaków w kursie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

V. SPRZĘT PSP I OSP – STAN
By akcje ratowniczo gaśnicze przebiegały w sposób sprawny i szybki strażacy muszą nie tylko
posiadać odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia, ale także dysponować
odpowiednim i niezawodnym sprzętem. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Międzychodzie posiada
na wyposażeniu m.in. samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalne, do których należą:
1. Samochody ratowniczo - gaśnicze:

GBA 2,5/25,5/5,5

GCBA 9,5/65

GBART 2,5/16/250
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2. Samochody specjalne

SHD 23

SLOP MITSHUBISHI

SLKw RENAULT

SLOP TOYOTA

MICROBUS RENAULT
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Należy również nadmienić, iż wszyscy strażacy podziału bojowego posiadają kompletne
wyposażenie indywidualne, ubrania koszarowe i specjalne oraz buty bojowe.
Dbając o skuteczność

akacji ratowniczo gaśniczych oraz akcji z zakresu prewencji

społecznej podejmowane są również działania mające na celu doposażenie naszej Jednostki. Dzięki
inicjatywom podejmowanym przez KP PSP Międzychód wspartym w wydatny sposób przez KW
PSP w Poznaniu, WFOŚiGW w Poznaniu, Samorządom powiatu międzychodzkiego oraz RDLP
Poznań, Komenda Powiatowa PSP oraz Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Międzychodzie w roku
2018 doposażona została m.in. w:
 Pompę dużej wydajności do wody czystej M80/8,
 Mobilny symulator zagrożeń,
 Zbiornik przenośny na wodę o pojemności 13m3,
 Detektor wielogazowy MSA,
 Piłę do drewna STIHL,
 Myjkę ciśnieniową STIHL,
 Węże pożarnicze W-25, W-52, W-75, W-110, łącznie 65 szt.,
 Młotowiertarkę DWT SDS MAX,
 Prądownicę Turbo - 25
 Nalewak 4 szt.,
 Podpory ratownicze 2 szt.

POMPA M80/8

SYMULATOR ZAGROŻEŃ
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DETEKTOR WIELOGAZOWY MSA

PIŁA DO DREWNA

WĘŻE POŻARNICZE

ZBIORNIK 13m3

MYJKA STIHL

MŁOTOWIERTARKA
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PRĄDOWNICA TURBO

NALEWAK

Mając na uwadze bezpieczeństwo pożarowe terenu „Puszczy Noteckiej” oraz obszarów
wiejskich na „Zawarciu” pozyskano dla OSP Zatom Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy
na podwoziu Volvo GBA 3/16/4.

W jednostkach OSP występuje normatywna ilość sprzętu jednakże stan sprzętu w niektórych
jednostkach przede wszystkim silnikowego (motopompy) jest w znacznym stopniu niezadowalający
– wyeksploatowany okres używalności średnio 20 lat.

Jednostki OSP w KSRG z terenu powiatu wzbogaciły się o następujący sprzęt:
 OSP Chorzępowo – zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych,
 OSP Kaczlin – wentylator oddymiający, obuwie strażackie skórzane – 5 par,
 OSP Kamionna – defibrylator AED, rozpieracz cylindryczny, obuwie i rękawice specjalne
po 10 par, zestaw podpór i klinów,
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 OSP Kurnatowice – Latarka - 2 szt., zabezpieczenie poduszki powietrznej AIRBAG,
detektor wielogazowy, kominiarka – 6 szt. obuwie strażackie gumowe – 5 par, wodery – 3
pary, kamizelka asekuracyjna z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym – 4 szt.
 OSP Kwilcz – kamera termowizyjna, defibrylator AED, parawan do osłony miejsca
zdarzenia,
 OSP Lubosz – zestaw ratownictwa medycznego R-1, powietrzna butla kompozytowa,
rękawice specjalne – 11 par, suchy skafander ratowniczy – 1 kpl.,
 OSP Łowyń – defibrylator AED, rozpieracz cylindryczny, zestaw podpór i klinów, butla
powietrzna stalowa – 2 szt.,
 OSP Chrzypsko Wielkie - detektor wielogazowy, defibrylator AED, parawan do osłony
miejsca zdarzenia, zestaw węży hydraulicznych, ściągacz linowy,
 OSP Sieraków – ubranie ochrony przeciwchemicznej typu 3 – 8 szt., ubranie specjalne 2
kpl., lornetka, butla powietrzna stalowa, parawan do osłony miejsca zdarzenia.
Ponadto

przy

udziale

dotacji

MSWiA,

środków

samorządowych

oraz

Funduszu

Sprawiedliwości, WFOŚiGW i wsparciu fundacji „Orlen – Dar Serca” jednostki OSP z terenu
powiatu wzbogaciły się m.in. o agregaty prądotwórcze, zestawy R-1, defibrylatory, pompy
szlamowe, sprężarkę do ładowania butli powietrznych, pilarki do drewna, rękawy
przeciwpowodziowe.

VI. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA I SZKOLENIOWA
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza jest najliczniejszym wydziałem Komendy Powiatowej PSP
w Międzychodzie. Realizuje szeroki zakres ustawowych zadań ratowniczych, których nadrzędnym
celem jest ratowanie życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszego powiatu, a w przypadku
zaistnienia potrzeby powiatów sąsiednich oraz innych na terenie całego kraju.
W roku 2018 JRG, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Komendy funkcjonowała na bazie
36 etatów.
Strażacy ci, wyjeżdżali w roku 2018 prawie każdego dnia, interweniowali w obronie życia
zdrowia i mienia. Ogółem na terenie powiatu międzychodzkiego odnotowano 640 zdarzeń, z czego
159 pożarów, 446 miejscowych zagrożeń i 35 alarmów fałszywych. Sytuacja ta spowodowała, że
rok 2018 w stosunku do roku 2017 był okresem z zauważalnym spadkiem pod względem ilości
działań ratowniczo – gaśniczych prowadzonych na terenie powiatu (mniej zdarzeń o 123).
W 2018 roku JRG wyjeżdżało ogółem 444 razy do wszystkich zdarzeń. Jednak w wielu
przypadkach nasze siły i środki były niewystarczające i na nic zdałyby się nasze starania, gdyby nie
wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy ochotnicy w minionym roku po raz
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kolejny dowiedli,

że

są

bardzo

ważnym

ogniwem

potencjału

ratowniczego

powiatu

międzychodzkiego. Bardzo cenimy ich obecność na terenie naszego działania i nie tylko podczas
akcji ratowniczych, lecz na co dzień utrzymujemy z nimi stałe, partnerskie kontakty. Tym łatwiej
jest nam realizować nałożone na nas zadania, ponieważ znaczna część obsady JRG, w czasie
wolnym od służby, aktywnie działa w strukturach OSP. Mamy w swoich szeregach wielu
funkcjonariuszy, którzy swoją wiedzę i doświadczenie przekazują druhom z Ochotniczych Straży
Pożarnych. Statystyka powstałych zdarzeń, podobnie jak w latach poprzednich wskazuje również,
że na terenie działania Komendy przeważają miejscowe zagrożenia (69% ogólnej ilości zdarzeń), w
których znaczący udział mają zdarzenia spowodowane siłami natury, wypadki i kolizje drogowe.
Powoduje to, że działania ratownicze prowadzone są niemal zawsze przy współudziale innych służb
takich jak Policja, Pogotowie Ratunkowe, służby drogowe i inne.
W ramach rocznego planu doskonalenia zawodowego prowadzono również ćwiczenia na
obiektach oraz operacyjne rozpoznania obiektów.
Ćwiczenia na obiektach i zapoznanie z obiektami:
 ABP Poland, Kłosowice
 Balco Sp. z o.o, Łowyń
 Muzeum Regionalne w Międzychodzie
 Kompleks leśny, leśnictwo Lubosz, Nadleśnictwo Pniewy
 Dom Pomocy Społecznej w Łęźeczkach
 Domat, Sp. z o.o., Łowyń
 ZUO Clean City Mnichy
 PPB Zetbeer Sp. z o.o. Orzeszkowo
 PPB Zetbeer Sp. z o.o. Góra
 SPZOZ Międzychód
 ZS nr 2 , ul. B. Chrobrego, Międzychód
 Dom Pomocy Społecznej w Zamyślinie
Dobór i typowanie obiektów do ćwiczeń uzgodniono z funkcjonariuszami Wydziału ds.
operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczym KP PSP w Międzychodzie.
Ćwiczenia zgrywające z jednostkami OSP w ilości 9 szt. na terenie powiatu oraz zapoznania
z obiektami, w których JRG uczestniczyła 12 razy w 2018r. są efektywną formą szkolenia, która
zapewnia doskonalenie zawodowe, odnoszące wymierne korzyści w postaci wiedzy o zagrożeniach
na terenie powiatu, dlatego też będą kontynuowane w 2019 r.
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Warsztaty - ratownictwo lodowe

Ćwiczenia – LAS 2018
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Ćwiczenia – Woda 2018

Ćwiczenia ewakuacyjne KP Policji

Ćwiczenia modułu GFFFV

Ćwiczenia te, miały na celu zapoznanie się z wyznaczonymi obiektami, a w szczególności
ich zabezpieczeniem operacyjnym, jak również sprawdzenie możliwości przeprowadzenia akcji
ratowniczo gaśniczej na w/w obiektach. Dodatkowo pozwoliły na sprawdzenie sił i środków
przewidzianych do akcji ratowniczo-gaśniczych, a także przyczyniły się do poprawy współpracy
taktycznej i zgraniu zastępów JRG, OSP, Pogotowia Ratunkowego, Policji oraz Straży Miejskiej.
POPULARYZACJA PSP



przeprowadzono łącznie 29 pokazów oraz pogawędki z zakresu ochrony p/poż.
(w szkołach, przedszkolach, obozowiskach, klubach seniora oraz dla osób licznie
odwiedzających naszą Komendę).



współorganizowaliśmy oraz uczestniczyliśmy w Gminnych oraz Powiatowych
zawodach Ochotniczych Straży Pożarnych.



na bieżąco prowadzona jest strona internetowa KP PSP Międzychód informująca o
stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz podjętych działaniach prewencyjnych
wraz z instrukcjami i poradami w celu uniknięcia zagrożenia
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na bieżąco prowadzona jest współpraca z mediami lokalnymi oraz ogólnopolskimi,
która informuje o szeroko pojętym bezpieczeństwie na terenie powiatu.

Zawody Powiatowe Sportowo-Pożarnicze jednostek MDP OSP- Sieraków 2018
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Warsztaty „Mieszkaniówka 2018”

Ćwiczenia na SP ZOZ Międzychód

Sprawozdanie z realizacji zadań za 2018 rok KP PSP w Międzychodzie

25

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

Ponadto funkcjonariusze naszej komendy licznie uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach
organizowanych przez KW PSP w Poznaniu.
W naszym zawodzie wiedza i praktyczne umiejętności oparte być muszą na odpowiedniej
sprawności i kondycji fizycznej, dlatego ćwiczenia i rozwój sprawności fizycznej przeprowadzano
pod kątem poprawy sprawności ogólnej strażaków. Zajęcia sportowe zostały prowadzone z
wykorzystaniem:


Hali Sportowej w Międzychodzie



Siłowni w siedzibie jednostki,

W miesiącu październiku i listopadzie 2018r. przeprowadziliśmy test sprawności fizycznej dla
strażaków JRG i Komendy Powiatowej. Testem objęto wszystkich strażaków systemu zmianowego
oraz codziennego. Cały stan osobowy Komendy zaliczył niniejszy test potwierdzając tym swoją
sprawność fizyczną niezbędna do wykonywania zadań służbowych. Strażacy utrzymują dobrą
kondycję fizyczną biorąc również udział w wielu zawodach sportowych. Strażacy Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie biorą udział w zawodach sportowych
nie tylko jako zawodnicy lecz również sędziowie. I tak w roku 2018 funkcjonariusze tutejszej
Komendy brali udział w sędziowaniu powiatowych zawodów sportowo pożarniczych MDP
Ochotniczych Straży Pożarnych w Sierakowie.
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ZADANIA REALIZOWANE W 2018 R.

RAMACH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

STATYSTYKA WYPADKÓW I CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU ZE
SŁUŻBĄ (ZAWODOWYCH )
W roku 2018 wśród strażaków PSP odnotowano 3 wypadki, które wystąpiły w 2
przypadkach w strażnicy podczas realizacji zadań służbowych, a jeden w trakcie rocznego testu
sprawności fizycznej, natomiast w roku 2017 wśród strażaków pełniących służbę w KP PSP
Międzychód odnotowano 1 wypadek. W roku 2018 odnotowano 2 wypadki członków OSP, które
wystąpiły w jednym przypadku podczas alarmu, a w drugim przypadku w trakcie zawodów
sportowo - pożarniczych.

Jak widać z powyższego wykresu, w ostatnim roku ilość wypadków wzrosła.
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Wskaźnik ciężkości wypadków jest obliczany na podstawie ilości dni niezdolności do pracy w
odniesieniu do ilości poszkodowanych, widzimy, że roku 2018 roku nastąpił wyraźny spadek w
porównaniu z rokiem ubiegłym, wynik ten jest podyktowany tym, iż mimo większej ilości osób
poszkodowanych w roku 2018, znacznie zmniejszyła się ilość dni niezdolności do pracy w wyniku
nieszczęśliwego wypadku.
Statystyka powyższa świadczy o tym, że nieszczęśliwe wypadki które powstały w roku 2018 mimo
ich liczby większej do roku 2017 były na o wiele niższym poziomie urazu.
Kolejnym istotnym parametrem jest wskaźnik częstotliwości wypadków, obliczany na
podstawie ilości strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych podzielona przez ilość
strażaków poszkodowanych – jak widać na poniższym wykresie wartość ta wzrosła.

Aby wskazać obraz ciężkości wypadków w 2018 roku koniecznym było załączenie poniższego
wykresu wskazującego ilość dni niezdolności do pracy.
Łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych wyniosła w 2018 roku 16 dni , co dało
znaczny spadek w odniesieniu do roku ubiegłego, gdzie poszkodowanych w roku 2017 było mniej –
bo tylko jedna osoba – jednak z liczbą dni niezdolności 71.
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W roku 2018 wypłacono odszkodowań powypadkowych na kwotę 2429 zł., a w roku ubiegłym
kwota wypłacona z odszkodowań wyniosła 2340 zł.
Należy podkreślić, że nie zanotowano chorób zawodowych ani też innych schorzeń pozostających
w związku ze służbą.
1. KONSERWACJA I NAPRAWY SPRZĘTU POŻARNICZEGO ORAZ POZOSTAŁA
SŁUŻBA I PRACA NA TERENIE I W OBIEKCIE JEDNOSTKI.
W roku 2018 dokonano wzorem lat ubiegłych w miesiącu październiku przegląd techniczny
pojazdów pożarniczych oraz sprzętu występującego na ich wyposażeniu uzyskując bardzo wysoką
ocenę tj. 5,69 w skali 6,0.
2. TEREN I BUDYNKI.
Obiekt w którym mieszczą się JRG i KP PSP Międzychód został ostatecznie oddany do użytku 30
listopada 1998 roku.
W roku 2011 zakończono proces docieplania budynku oraz wykonano elewację i wymieniono
wejściowe drzwi oraz bramy na poszczególnych obiektach. W 2012 roku przeprowadzono dalszą
modernizację elewacji na budynkach pomocniczych uzyskując tym samym zwartą bryłę obiektu w
jednym kolorze a zarazem znaczne oszczędności w zakresie ogrzewania. W roku 2013
prowadziliśmy dalsze modernizacje wykonując między innymi:
- zaplecze ODO – do badania sprzętu ochrony dróg oddechowych,
- łazienkę z głównym przeznaczeniem dla pracowników SKKP,
- wymiana umeblowania w wydziale operacyjnym i kontrolno - rozpoznawczym poprawiając
ergonomię pracy,
W roku 2014 główną inwestycją był zakup samochodu GBA, a także wykonanie modernizacji
garaży pomocniczych na salę szkoleniową.
W roku 2015 zrealizowano:
- zakup pojazdu pożarniczego GBA (samochód ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa
technicznego),
- pełna modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego,
W roku 2016 zrealizowano:
- zakup samochodu mikrobus do przewozu ratowników,
- modernizacja pomieszczenia dowódców zmian,
- wyposażenie pomieszczenia dowódców zmian w nowe umeblowanie,
-modernizacja pomieszczenia szatni na pomieszczenie pomocnicze techniczne – łączność,
- modernizacja pralni,
- wyposażenie pralni w przemysłową pralkę do ubrań specjalnych oraz koszarowych,
- wyposażenie pralni w dwie suszarki do ubrań,
- wyposażenie małej sali konferencyjnej oraz 3 biur w klimatyzator,
Jak widać z powyższego rok rocznie realizujemy szereg zadań mających wpływ na wzrost
warunków pracy oraz na wzrost poziomu bezpieczeństwa. Mając to na uwadze także w minionym
roku 2017 dokonaliśmy kilku istotnych zmian oraz zakupów tj.
- zakończenie I etapu modernizacji garaży wyjazdowych,
- zakup samochodu mikrobus – Renault Trafic
- zakup samochodu Renault Kangu – SLKw
Rok 2018 był kolejnym w którym prowadziliśmy intensywne remonty mające podnieść poziom
bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy. Mając to na uwadze w minionym roku dokonaliśmy:
- modernizacja dachów na budynkach,
- modernizacja kolejnego etapu instalacji elektrycznej w raz z wymianą rozdzieli głównej oraz
rozdzielni na garażach pomocniczych,
- zapewnienie agregatu prądotwórczego wraz z samostartem dla budynku KP i JRG,
- wymiana instalacji alarmowo – odcinającej w kotłowni gazowej,
- modernizacja garaży pomocniczych,
- remont archiwum,
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- rozbudowa monitoringu,
- wymiana oświetlenia zewnętrznego,
- remont kotłowni gazowej,
- wymiana rynien oraz opierzeni,
- wymiana kostki na podjeździe przed garażami wyjazdowymi,
- budowa parkingu dla samochodów osobowych pracowników KP i JRG,
- naprawa ora malowanie elewacji,
- naprawa oświetlenia bezpieczeństwa na najbliższym skrzyżowaniu,
- uzupełnienie oświetlenia bezpieczeństwa dla bram wyjazdowych,
- zapewnienie na garażach wyjazdowych oraz pomocniczych oświetlenia bezpieczeństwaewakuacyjnego.
3. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE BUDYNKÓW.
Istniejące urządzenia i instalacje utrzymywane są w dobrym stanie technicznym, prowadzone są
okresowe przeglądy. Zauważone w czasie eksploatacji usterki są bieżąco usuwane.
4. POMIESZCZENIA I STANOWISKA PRACY.
Instrukcje bhp, instrukcje stanowiskowe obsługi urządzeń są wywieszone. Obiekty są oznakowane
tablicami bhp.
5. SPRZĘT POŻARNICZY.
Będący na wyposażeniu sprzęt pożarniczy poddawany jest regularnie badaniom, kontrolom
technicznym, przeglądom i legalizacji.
6. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.
Aparaty posiadają wymagane atesty i są użytkowane zgodnie z wyznaczonymi okresami,
prowadzone są terminowo badania i kontrole techniczne. Załoga posiada umundurowanie specjalne
atestowane. Dla potrzeb ewentualnej wymiany umundurowania specjalnego zapewniono bazę ubrań
zastępczych. Należy w roku 2019 poczynić starania w celu rozpoczęcia zakupów oraz
ewentualnych wymian masek w celu zapewnienia normatywu.
7. SZKOLENIE BHP.
Szkolenie bhp odbywa się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Prowadzone jest szkolenie
wstępne, okresowe w ramach programu doskonalenia zawodowego, instruktaż stanowiskowy,
szkolenia na podstawie wyników prowadzonych dochodzeń powypadkowych oraz specjalistyczne
szkolenia w formie kursów.
8. NADZÓR KADRY DOWÓDCZEJ I KIEROWNICZEJ.
Kadra dowódcza i kierownicza sprawuje nadzór w zakresie organizowania i prowadzenia zgodnie z
wymaganiami bhp - szkolenia pożarniczego, ćwiczeń, zawodów i działań ratowniczych.
Zajęcia prowadzone są pod nadzorem dowódców zmian lub dowódcy JRG, Z-cy D-cy JRG.
W rocznym programie szkolenia przewidziano tematykę bhp - zrealizowano. Informacje o ryzyku
zawodowym, zagrożeniach i środkach zapobiegających zagrożeniom podawane są przy omawianiu
poszczególnych tematów wchodzących w zakres programu doskonalenia zawodowego z taktyki,
sprzętu, wychowania fizycznego itd.
Prowadzone są planowane kontrole gotowości bojowej JRG oraz OSP z KSRG a także OSP z poza
KSRG oraz prawidłowości prowadzonych zajęć.
Wyniki kontroli oraz testów mają wpływ na ocenę okresową funkcjonariuszy.
9. WYŻYWIENIE I NAPOJE.
Podczas długotrwałych akcji wyżywienie jest przewidywane zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Zasady te ujęte są w PLANIE RATOWNICZYM powiatu.
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10. ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ.
Środki higieny osobistej:
1. mydło
2. pasta bhp i pasta do butów
3. ręczniki
zostały wydane załodze w ilości ponad normatywnej.
Niezależnie wydano proszki, pasty do mycia podłóg, płyny do mycia okien, środki do utrzymania w
czystości sanitariatów.
11. BADANIA LEKARSKIE.
Wszyscy funkcjonariusze posiadają aktualne badania lekarskie.
12. KONTROLE I PRZEGLĄDY.
W roku 2018 przeprowadzone zostały kontrole w ramach kontroli gotowości bojowej oraz przez
służbę bhp.
Przeprowadzona została też kontrola w zakresie Społecznego Przeglądu Warunków Pracy, a także
poddano pomieszczenia komendy i JRG kontroli przez Państwowy Inspektorat Sanitarny MSWiA
województwa wielkopolskiego.
Drobne nieprawidłowości usuwano na bieżąco.
Część zadań ujęto w „Planie modernizacji i rozwoju”. Należy wskazać, że z uwagi na
przeprowadzone liczne prace budowlane i instalacyjne zadania opisane w planie w dużej mierze
zostały już wykonane.
W roku 2017 i 2018 zrealizowano pierwszy i II etap inwestycji dot. modernizacji garaży
wyjazdowych oraz placu manewrowego przed garażami wyjazdowymi. Ponadto pod koniec roku
2018 otrzymaliśmy dodatkowe środki, które wykorzystaliśmy na poprawę stanu technicznego
budynków wraz z bezpieczeństwem i ergonomią pracy.
13. USTALANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW.
Okoliczności i przyczyny wypadków ustalane są prawidłowo i terminowo.
Terminowo i prawidłowo sporządzane są profilaktyczne wnioski powypadkowe i sporządzana jest
dokumentacja. Prowadzone są kontrole czy wnioski powypadkowe są realizowane.
14. REALIZACJA DECYZJI I ZALECEŃ.
Wszystkie decyzje powypadkowe zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.
Zadania inwestycyjne określone w Planie Modernizacji i Rozwoju zostały wykonane w bardzo
szerokim zakresie – w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie.
15. SŁUŻBA BHP.
Służba bhp zadania realizuje prawidłowo, zgodnie obowiązującymi przepisami i Załącznikiem Nr
23 do Organizacji BHP w PSP. Stopień realizacji i skuteczność wykonania zakresu działania służby
bhp mogłaby być większa gdyby nie budżetowe ograniczenia KP PSP w zakresie możliwości
realizacji zaleceń.
16. KOMISJE BHP.
Komisja BHP dokonała przeglądu warunków pracy w roku 2018 w miesiącu kwietniu.
Komisja realizowała następujące tematy:
1. stan instalacji technicznych w obiektach JRG i KP – elektrycznych, ogrzewczych,
gazowych, piorunochronnych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych,
2. zgodność warunków budowlanych w kontrolowanych obiektach z wymaganiami
obowiązujących przepisów,
3. stan sanitariatów i czystość w pomieszczeniach,
4. warunki bhp w garażach, warsztatach, magazynach,
5. stan wyszkolenia załogi i aktualność posiadanych uprawnień,
6. stan sprzętu pożarniczego,
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7. analiza potrzeb jednostki w zakresie wyposażenia w sprzęt pożarniczy,
8. stan środków ochrony indywidualnej,
9. realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych z ostatniego przeglądu.
Komisja BHP zrealizowała swoje zadania prawidłowo i terminowo.
Wydane zostały zalecenia pokontrolne, ustalono terminy realizacji i osoby odpowiedzialne.
Część zadań ujęto w Planie Modernizacji i Rozwoju.
17. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE.
Prawidłowość realizacji przez poszczególne komórki organizacyjne ich obowiązków z zakresu bhp,
współdziałanie z Komendantem jednostki w realizacji jego obowiązków z zakresu bhp – ocenia się
dobrze.
Komórki organizacyjne mają wyznaczone obowiązki i je realizują.
W KP PSP organizowane są okresowo odprawy służbowe, na których omawiane są bieżąco
problemy związane także z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Współpraca z właściwą komórką organizacyjną jednostki nadrzędnej układa się dobrze.
Kontrole zewnętrzne służb bhp w roku 2018 były prowadzone z zakresu epidemiologiczno –
sanitarnego, a także w trakcie przeglądów technicznych.
18. REALIZACJA ZALECEŃ ANALIZY STANU BHP Z ROKU POPRZEDNIEGO.
Zadania będące w zasięgu finansowym KP zostały zrealizowane.
19. ŚRODKI DYSCYPLINUJĄCE.
Bezpośrednie środki dyscyplinujące nie były stosowane ponieważ nie zaistniały powody do ich
stosowania.
20. OCENA STANU BHP.
W stosunku do roku ubiegłego nastąpiła poprawa stanu bhp w KP PSP.
21. ZALECENIA.
1. Nadzorować szczególnie ćwiczenia, zajęcia sportowe i wychowania fizycznego.
2. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu BHP podczas zaplanowanych prac modernizacyjnych na
rok 2019.
3. Pozyskanie środków na remont głównej klatki schodowej oraz łazienki występującej na I
piętrze.

VII. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO - ROZPOZNAWCZA
W 2018 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, realizując zadania
kontrolno - rozpoznawcze przyjęte na miniony rok, przeprowadziła ogółem 123 kontrole
obejmujące 183 obiekty, w tym:
 32 obiekty użyteczności publicznej
 104 obiekty zamieszkania zbiorowego
 22 obiekty produkcyjno - magazynowe
 29 obiektów mieszkalnych wielorodzinnych
 10 innych obiektów
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ROZKŁAD KONTROLI OBIEKTÓW W LATACH 2016 - 2018.
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W czasie czynności kontrolno – rozpoznawczych w 2018 r. stwierdzono ogółem 510
0
nieprawidłowości,
które publicznej
mogły stanowić
potencjalne źródło
powstania pożarów
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instrukcji bezp
pożarowego

W czasie przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych stwierdzono również
nieprawidłowości w zakresie innych zagrożeń występujących w kontrolowanych podmiotach,
w tym:
 w dokumentacji projektowej,
 uzgodnień dokumentacji projektowej,
 w dokumentacji operacyjnej,
 w zakresie wydzieleń pożarowych,
 w zakresie warunków technicznych,
Ponadto o występowaniu tych nieprawidłowości informowano odpowiednie organy, w
szczególności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
W związku z licznymi pożarami składowisk odpadów prowadzono kontrolę tego typu
obiektów na terenie powiatu międzychodzkiego. Nawiązano w tym zakresie współpracę z Policją
oraz Starostwem Powiatowym. O jakichkolwiek wątpliwościach informowano kompetentne
instytucje, w tym WIOŚ, RDOŚ, Urząd Marszałkowski.
Jak co roku szczególną uwagę oraz intensyfikację działań zwrócono na zapewnienie
bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym podczas obozów bez stałej infrastruktury.
PODZIAŁ POSTĘPOWAŃ NAKAZOWO - EGZEKUCYJNYCH ORAZ WYDANE OPINIE W SPRAWIE
ZABEZPIECZEŃ PPOŻ. ZA OKRES 2018 R.
Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości przez właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów, komenda
wszczęła 76 postępowań nakazowo – egzekucyjnych, w tym m.in.: decyzje administracyjne,
postępowania egzekucyjne, opinie, mandaty, upomnienia, stanowiska.

Postępowania
15
26 Decyzj

e
Opinie

1
3

Manda
ty

25
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ODBIORY PRZEPROWADZONE W 2018 ROKU.
W roku 2018 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie
wpłynęło 46 wniosków o wydanie stanowiska w zakresie dopuszczenia obiektu do użytkowania.
Przedstawiciele KP PSP brali udział w 15 odbiorach w stosunku do których w 13 przypadkach
przedstawili Komendantowi Powiatowemu materiały na podstawie, których zostały wydane
sprzeciwy lub zgłoszone zostały zastrzeżenia lub uwagi w zakresie oddania obiektów do
użytkowania.
Uchybienia, które miały wpływ na wydanie stanowiska negatywnego w dużej mierze
dotyczyły dokumentacji projektowej, a także braku wydzieleń pożarowych, braku uzgodnień
dokumentacji z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych, wiele uchybień dotyczyło braku
wykonania wymaganych badań urządzeń lub instalacji, często nie zapewniano wymaganego
zaopatrzenia wodnego lub drogi pożarowej, a także wykrywano niezgodności w zakresie
wykonania urządzeń przeciwpożarowych.

INFORMACJE Z PROWADZONYCH PROGRAMÓW PREWENCYJNYCH NA TERENIE DZIAŁANIA
KP PSP W MIĘDZYCHODZIE W ROKU 2018.
W roku 2018 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Międzychodzie prowadzili szeroko rozwinięte działania z zakresu prewencji społecznej mające na
celu zapewnienie właściwego bezpieczeństwa osobom wypoczywającym na terenach powiatu
międzychodzkiego, a także samym mieszkańcom.
Zwrócono ponownie szczególną uwagę na zagrożenia jakie niesie za sobą czad, który w
okresie grzewczym jest szczególnie niebezpieczny. Informację o sposobach zabezpieczenia
przedstawialiśmy na łamach prasy lokalnej, za pośrednictwem stron internetowych oraz podczas
bezpośrednich spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą . Podjęto także działania w związku z
akcjami:
„STOP POŻAROM TRAW”, - zorganizowano spotkania edukacyjne dla dzieci i
młodzieży, umieszczono materiały edukacyjne na stronie internetowej, nawiązano kontakty z
samorządowcami z terenu powiatu,
„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO” – program edukacyjny zainicjowany i patronowany
przez MSWiA – uczestniczyliśmy w wielu imprezach organizowanych na terenie powiatu, gdzie
upowszechnialiśmy wiedzę z zakresu bezpiecznych zachowań w różnych okolicznościach
(zachowanie nad wodą, pożary kominów, czad, lód, itp.) oraz przekazywaliśmy wiedzę z zakresu
KPP.
„CZUJKA na straży Twojego bezpieczeństwa!” mającą na celu zmniejszenie liczby ofiar
oraz zmniejszenie ilości zdarzeń.
W okresie letnim prowadziliśmy działania prewencyjne pod kryptonimem „BEZPIECZNE
WAKACJE 2018” jak co roku przeprowadziliśmy szereg wspólnych kontroli na obiektach, w
których wypoczywali nasi najmłodsi turyści – dzieci i młodzież.
W w/w zakresie nawiązaliśmy współprace z instytucjami takimi jak:
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Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna,
Komenda Powiatowa Policji
Nadleśnictwa.
„WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI” – spotkanie z rolnikami z terenu powiatu
mają na celu przybliżenie zagadnień z bezpieczeństwa pożarowego w gospodarstwach rolnych.
Przedstawiciele komendy zgodnie z praktyką lat ubiegłych przeprowadzali pogadanki z
dziećmi oraz z opiekunami dotyczące zachowania bezpieczeństwa pożarowego na terenie placówek
oświatowych, a także poza nimi np. na obszarach leśnych, akwenach wodnych itp.
W okresie wakacyjnym pamiętaliśmy także o corocznej pladze pożarów w gospodarce
rolnej w związku z tym umieściliśmy szeroką informację na stronie internetowej KP PSP w
Międzychodzie na temat prac żniwnych i omłotowych. Przedstawiane informacje miały za zadanie
wyczulić głównie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego prac polowych, informować o
odległościach jakie należy zachować przy ustawianiu stogów, oborywaniu ściernisk w tych
miejscach, które są narażone na zapalenie od wyrzuconego niedopałka papierosa czy chociażby od
rozgrzanej rury wydechowej.
Przy okazji odwiedzin dzieci, młodzieży i dorosłych w strażnicy uświadamialiśmy
zwiedzających o zagrożeniach powstających w okresie grzewczym zwracając szczególną uwagę na
czad oraz przypominaliśmy o obowiązkach wynikających z użytkowania instalacji.
Funkcjonariusze komendy powiatowej przygotowali także stoiska promujące Państwową
Straż Pożarną oraz zagadnienia prewencyjne m.in. podczas DNI MIĘDZYCHODU, WIELKIEGO
SMAŻENIA POWIDEŁ w Mniszkach.
Od listopada 2018 roku na wyposażeniu komendy znajduje się Mobilny Symulator Zagrożeń
Pożarowych, który pozwala w sposób bardzo rzeczywisty przedstawić zagrożenia wybuchu pożaru,
zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych oraz zagrożenia podczas wypoczynku nad
akwenem wodnym i terenie leśnym. Funkcjonariusz KP PSP w Międzychodzie prezentował w/w
symulator m.in. podczas targów POL-EKO w Poznaniu oraz w czasie warsztatów dla
wojewódzkich koordynatorów prewencji społecznej, które odbyły się na terenie KW PSP w
Toruniu.
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Spotkania z dziećmi i młodzieżą

Kontrola obozowisk podczas letniego wypoczynku

Bezpieczne ferie dzieci – pogadanka, pokazy
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Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych

VIII. DZIAŁALNOŚĆ KWATERMISTRZOWSKO TECHNICZNA
1. W pierwszym kwartale 2018 roku sporządzono zapotrzebowania i zamówienia na odzież
specjalną, wyekwipowanie osobiste, odzież ochronną, umundurowanie służbowe i wyjściowe
strażaka.
2. Po złożeniu zapotrzebowania na środki finansowe dokonano zakupu następujących
przedmiotów umundurowania, ekwipunku osobistego oraz środków czystości:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa przedmiotu
Mundur wyjściowy
Koszula wyjściowa
Buty służbowe
Rękawiczki skórzane
Czapka rogatywka
Buty wyjściowe

Ilość/ par, szt. Uwagi
4
16
4
8
4
4
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sznur galowy
Sweter służbowy
Ręczniki
Mydło (kostka) 100 g
Pasta Bhp 500 g
Pasta do obuwia 40 g
Mydło w płynie
Ubranie koszarowe
Rękawice strażackie

4
4
86
602
172
172
86
28
24

3. W związku z przyjęciem do służby przygotowawczej czterech strażaków zakupiono
kompletny zestaw umundurowania służbowego oraz odzieży osobistej i ekwipunku.
4. Zakupu sprzętu pożarniczego, specjalistycznego oraz materiałów do bieżących prac w KP
PSP dokonywano w ramach posiadanych środków finansowych przez cały rok 2018. W tym
zakresie dokonano następujących zakupów:

Lp.
Nazwa sprzętu
1.
Piła łańcuchowa STIHL z osprzętem

Ilość
1

2.

Myjka ciśnieniowa STIHL

1

3.

Węże pożarnicze W-25, W-52, W-75,
W-110

65

4.

Prądownica Turbo 25

1

5.

Miernik wielogazowy

1

6.

Młotowiertarka DWT SDS MAX

1

7.

Podpora ratownicza

2

8.

1

10.

Mobilny symulator zagrożeń
pożarowych
Pompa dużej wydajności do wody
czystej
Zbiornik przenośny na wodę 13000 l

11.

Nalewak 110

4

12.

Podpora ratownicza

2

9.

Uwagi

1
1

5. KP PSP Międzychód przyjęła z KW PSP w Poznaniu środek pianotwórczy Pianol S-3
( 1000 litrów) oraz sorbent do substancji ropopochodnych Q-SORB ( 490 kg).
6. Przeprowadzono postępowania przetargowe (zapytanie o cenę) na dostawę paliwa dla KP
PSP Międzychód (wybrano ofertę firmy „Shell”) .
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7. W ramach poprawy warunków pracy dokonano naprawy uszkodzonych narzędzi
warsztatowych, zakupiono środki czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach KP
PSP Międzychód, wymieniano żarówki oświetlenia wewnętrznego
8. Ekwiwalent za nie wydane sorty mundurowe wypłacony był zgodnie z planem finansowym
komendy na rok 2018.
9. Opracowano plan wydatków finansowych służby kwatermistrzowskiej na 2019 rok.
10. W III i IV kwartale 2018 r dokonywano nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji
KG PSP dla jednostek OSP z KSRG oraz nadzorowano przebieg zakupów jednostek OSP w
ramach dotacji MSWiA. Jednostki dokonały następujących zakupów sprzętu z dotacji
KSRG oraz przeprowadziły remonty strażnic:
OSP Chorzępowo – zestaw hydraulicznych narządzi ratowniczych ,
OSP Kaczlin – wentylator oddymiający, obuwie strażackie skórzane 5 par,
OSP Kamionna obuwie strażackie skórzane 10 par, rękawice specjalne 10 par,
OSP Kurnatowice – kominiarka niepalna 6 szt., obuwie strażackie gumowe 5 par, wodery
gumowe 3 pary, kamizelka asekuracyjna z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym 4 szt.,
OSP Kwilcz – remont strażnicy,
OSP Lubosz – rękawice specjalne 11 par, suchy skafander ratowniczy w komplecie z
kapturem i rękawicami 1 kpl.,
OSP Łowyń – remont strażnicy,
OSP Sieraków – lekkie ubranie ochrony przeciwchemicznej min. typ 3 z butami i rękawicami wg
normy PN-EN 14605 +A1:2009 lub nowszej (obowiązującej) 8 szt.,
ubranie specjalne 2 kpl., butla do aparatu powietrznego 1 szt., lornetka 1 szt.,
Przy udziale dotacji MSWiA i środków samorządowych zakupów dokonały jednostki OSP z
Gminy Międzychód, Gminy Sieraków i Gminy Kwilcz. Łącznie pozyskano: radiotelefon 2 szt.,
ubranie specjalne 8 kpl., obuwie strażackie 14 par, pilarka do drewna 1 szt., wąż tłoczny 20 szt.,
pompa do wody zanieczyszczonej 3 szt., motopompa pożarnicza 1 szt, prądownica pianowa 1
szt., wodery 4 pary, oraz przeprowadzono remont strażnicy w OSP Mylin.
Dotacje zostały wykorzystane zgodnie ze złożonymi wnioskami.
Rozliczenie dotacji nastąpiło zgodnie z terminami zapisanymi w umowach.
1. W ramach nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek z KSRG dokonywano przeglądów
pojazdów, sprzętu silnikowego oraz sprzętu specjalistycznego.
2. Sporządzano comiesięczne sprawozdania z zakresu ubezpieczeń strażaków NW, NW dzieci,
OC, ubezpieczenia grupowego TYP P PLUS w PZU i w COMPENSIE oraz roczne
sprawozdanie z emisji gazów do środowiska (Departament Środowiska).
3. Dokonano okresowych przeglądów: instalacji kominowej i wentylacyjnej, instalacji
elektrycznej i odgromowej, instalacji gazowej i kotłów CO, zerowania agregatów.
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14. Dokonano oceny stanu technicznego wyposażenia KP PSP Międzychód, przygotowano
materiały do inwentaryzacji rocznej.
15. W 2018 roku ogłoszono przetarg nieograniczony w ramach przedsięwzięcia pn. „II etap
przebudowy pomieszczeń garaży wyjazdowych wraz z montażem odciągów spalin w JRG i KP
PSP w Międzychodzie”. Inwestycja polegała na gruntownym remoncie podjazdu garaży
wyjazdowych, montażu wyciągu spalin, stacjonarnego agregatu prądotwórczego wraz z
modernizacją instalacji elektrycznej.
16. W 2018 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na przeprowadzenie remontu pomieszczeń
garażowo-warsztatowych. Inwestycja polegała na remoncie elewacji zewnętrznej, pokrycia
dachowego, instalacji elektrycznej oraz modernizacji pomieszczeń.
17. W roku 2018 sukcesywnie wykonywane były przeglądy i naprawy sprzętu KP PSP
Międzychód: mierniki wielogazowe, sprężarka do ładowania butli, zestaw hydrauliczne Lukas,
poduszki pneumatyczne, przyrząd do badania masek i aparatów TESTER III, maski i aparaty
powietrzne, przegląd podnośnika przez Urząd Dozoru Technicznego. Przeprowadzono też
przegląd i wymianę tonerów w urządzeniach biurowych: kserokopiarka i fax.

IX. GOSPODARKA FINANSOWA W 2018 ROKU
1.Dochody Skarbu Państwa – wynikające ze sprawozdania RB 27-ZZ
Do dnia 31.12. 2018 roku uzyskano następujące dochody Skarbu Państwa.

§ 0750
§ 0750

Tytuły-szczegółowy opis
ogółem
1 008,00
1 008,00 Najem pomieszczeń do monitoringu
0,00
11,60 Koszt upomnienia

§ 0970
Razem

0,00
1 008,00

§

Plan

690,00 Obciążenie kosztami fałszywych alarmów
1 709,60
x

2. Zmiany w planie wydatków dokonywane w 2018 roku
dział 754 rozdział 75411 § 2110
Realizacja wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
na podstawie planu wydatków na 2018 rok zatwierdzonego
Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XXXVIII/233/2017 z dnia 14.12.2017 r.
oraz 13 zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Międzychodzkiego

3. Dotacja celowa (z rezerwami celowymi)
w dziale 754 rozdział 75411
Wyszczególnienie
1

Plan
Po zmianach
2

Dział 754 – ogółem
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Razem

4.546.497,00
450.000,00
4.958.189,00

Otrzymane
dotacje
3

4.546.497,00
450.000,00
4.958.189,00

%
(kol.3/2)
4

100,0
100,0
100

Wykonanie
5

4.545.852,01
450.000,00
4.957.544,01
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%
(kol.5/2)
6

99,9
100,0
99,9
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w dziale 754 rozdział 75478
Wyszczególnienie

Plan
Po zmianach

1

2

Dział 754 – ogółem
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Razem

Otrzymane
dotacje
3

7.860,00 7.860,00 0,00
0,00
0,00
7.860,00
7.860,00

%
(kol.3/2)
4

100,0
100,0

Wykonanie

%
(kol.5/2)

5

6

7.860,00
7.860,00

100,0
100,0

w dziale 752 rozdział 75295
Wyszczególnienie
1

Plan
Po zmianach
2

Dział 752 – ogółem
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Razem

Otrzymane
dotacje
3

30.448,00
0,00
30.448,00

30.448,00
0,00
30.448,00

%
(kol.3/2)
4

100,0
100,0

STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2014 – 2018
§
2014r.
2015 r.
2016 r.
3020,3070,4180
237.812
225.977
474.194
Razem
237.812
225.977
474.194
4010
4020
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
Razem

Wykonanie

%
(kol.5/2)

5

6

30.448,00
30.448,00

100,0
100,0

ROZDZIAŁ 75411

2017 r.
539.141
539.141

2018 r.
619.787
619.787

25.094
26.338
1.835
2.062.426
335.664
180.981
56.878
10.023
1.300
2.000
2.702.539

31.123
23.681
4.183
2.121.100
318.708
172.532
0
127.411
10.858
0
2.809.596

16.566
26.790
4.038
2.262.904
81.519
174.944
0
14.030
1.284
5.000
2.587.075

29.849
38.885
2.992
2.378.943
82.379
185.482
67.550
17.923
1.757
0
2.805.760

31.645
41.347
5.384
2.359.336
105.129
203.246
13.510
14.080
1.920
5.400
2.780.997

179.728
49.379
32.715
13.815
37.584
3.329
1.755
5.444
4.452

168.508
57.948
39.231
12.816
61.326
0
10.568
0
3.785
288
562

152.709
49.231
26.155
14.017
58.696
0
9.769
0
3.138
0
629

150.668
64.080
19.707
11.668
49.029
0
8.848
0
4.558
0
1.274

209.327
59.469
377.604
15.725
39.381
0
12.860
0
5.037
0
1.227

Płace +pochodne

4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4420
4430

861
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4440
4480
4510
4550
4700
4740
4750
4780
Razem
rzeczowe
RAZEM
6050
6060
Ogółem

2.188

2.188

1.367

2.371

2.371

3.588
269
240
160
0
0
0
335.507

1.214
269
0
0
0
0
4.013
362.716

0
269
275
300
0
0
0
316.555

0
269
250
1.540
0
0
0
314.262

0
269
0
0
0
0
0
723.270

3.275.858

3.398.289

3.377.824

3.275.858

3.398.289

3.377.824

3.659.163
450.000
0
4.109.163

4.112.053
450.000
383.490
4.957.544

STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2014 – 2018

3020, 3070 ,4180
płace + pochodne
wydatki rzeczowe
wydatki majątkowe
Ogółem

ROZDZIAŁ 75411

2014

2015

2016

2017

2018

237.812

225.977

474.194

539.141

619.787

2.702.539 2.809.596 2.587.075 2.805.760 2.780.997
335.507

362.716

316.555

314.262

723.270

450.000
833.490
3.275.858 3.398.289 3.377.824 4.109.163 4.957.544

Sprawozdanie z realizacji zadań za 2018 rok KP PSP w Międzychodzie

43

STRUKTURA WYDATKÓW

W TYS. ZŁ

3000
2500
2000

równoważniki

1500

płace+pochodne

1000

wyd.rzeczowe

500

wyd.majątkowe

0
2014 2015 2016 2017 2018

Źródła finansowania wydatków w 2018 roku

Dotacja celowa (razem z rezerwą)
Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego
Dotacje z WFOŚ i GW Poznań
Inne – pozyskane przez Fundusz Wsparcia
Ogółem

% udział
92,1
1,7
5,2
1,0
100,0

Kwota
4.602.497
84.000
260.000
50.000
4.996.497

Źródła finansowania wydatków w 2018 roku w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe
Kwota

W tym
Wydatki
bieżące

Dotacja celowa ( razem z rezerwą)
Dotacje z jednostek samorządu
terytorialnego
Dotacje z WFOŚ i GW Poznań
Inne – pozyskane przez Fundusz
Wsparcia
Ogółem
UDZIAŁ

Wydatki
majątkowe

4.602.497,00

4.152.497

450.000,00

84.000,00

10.000,00

74.000,00

260.000,00

260.000,00

50.000,00

50.000,00

4.996.497,00 4.162.497,00

834.000,00

WYDATKÓW RZECZOWYCH W OGÓLNEJ KWOCIE PLANU FINANSOWEGO

za 2014 r.
za 2015 r.
za 2016 r.
za 2017 r.
za 2018 r.

kwota
kwota
kwota
kwota
kwota

335.507 zł
362.716 zł
316.555 zł
314.262 zł
723.270 zł

co stanowi
co stanowi
co stanowi
co stanowi
co stanowi

10,2%
10,7%
9,4%
7,6%
14,6%
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16,0%

14,6%

14,0%
12,0%

10,7%
10,0% 10,2%
9,4%
8,0%
7,6%
6,0%

udział
procentowy

4,0%
2,0%
0,0%
2014 2015 2016 2017 2018
4. Rezerwy celowe Ministra Finansów, rezerwy ogólne, środki pochodzące z przesunięcia pomiędzy
częściami budżetowymi
4.1. Rezerwa celowa rozdział 75411 cz. 83 poz. 69
kwota 13.393,00
a. Uchwałą Zarządu Powiatu Międzychodzkiego nr 148/221/2018 z dnia 1 marca 2018 r. został zwiększony
plan dotacji celowych .Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83, poz.69 w ramach Programu modernizacji
Policji,
Straży
Pożarnej
i
Biura
Ochrony
Rządu
w
latach
2017-2020
.
Kwota zwiększenia planu 13.393,00zł w następujących paragrafach:
zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych kwota 517,00 zł w tym;
§ 4040 kwota
421,00 zł
§ 4110 kwota
77,00 zł
§ 4120 kwota
19,00 zł
wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy kwota 12.876,00 zł w tym;
§ 4070 kwota 12.876,00 zł
b. Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XLII/263/2018 z dnia 26.04.2018, zgodnie z decyzją
Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 został zwiększony plan dotacji celowych. Środki pochodzą z rezerwy
celowej cz. 83, poz. 69 w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
latach 2017-2020 . Kwota zwiększenia planu 450.00,00 zł w paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych" z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń garaży wyjazdowych wraz z
montażem odciągów spalin.
4.3. Rezerwa Wojewody rozdział 75295 kwota 30.448,00
Uchwałą Zarządu Powiatu Międzychodzkiego nr 163/242/2018 z 28.06.2018 r., zgodnie z decyzją
Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.94.2018.8 z dnia 06.06.2018 został zwiększony plan o kwotę
30.448,00 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych .
Zadanie zrealizowano w grudniu 2018 dokonując zakupu 8 ubrań specjalnych w kwocie 37.264,08 zł .
4.3. Rezerwa Wojewody rozdział 75411 kwota 60.955,00
Uchwałą Zarządu Powiatu Międzychodzkiego nr 163/242/2018 z 28.06.2018 r., zgodnie z decyzją
Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.185.2018.5 z dnia 05.06.2018 r. został
zwiększony plan
o kwotę 60.955,00 zł w paragrafach:
§ 4050 "Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy" kwota 54.314,00 zł
§ 4060 "Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń" kwota
1.471,00 zł
§ 4180 "Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności"
kwota 5.170,00 zł
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z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń strażakom pełniącym służbę w
powiatowych komendach PSP.
4.3. Rezerwa Wojewody rozdział 75411 kwota 58.913,00
Uchwałą Zarządu Powiatu Międzychodzkiego nr 170/255/2018 z 30.08.2018 r., zgodnie z decyzją
Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2018.7 z dnia 23.08.2018 oraz FB-I.311.271.2018.4 z dnia
25.07.2018 r.. został zwiększony plan o kwotę 58.913,00 zł w paragrafach:
§ 4180 "Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności"
kwota 56.913,00 zł
§ 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" kwota 2.000,00 zł
z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, na nieplanowane odprawy
emerytalne oraz na zakup materiałów pędnych.
4.3. Rezerwa Wojewody rozdział 75411 kwota 6.000,00
Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego nr L/288/2018 z 11.10.2018 r., zgodnie z decyzją Wojewody
Wielkopolskiego FB-I.3111.366.2018.7 z dnia 28.09.2018 został zwiększony plan o kwotę 6.000,00 zł w
paragrafie § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" kwota na zakup materiałów pędnych.
4.4. Rezerwa celowa rozdział 75411 cz. 85 poz. 49 kwota 11.112,00
Uchwałą Zarządu Powiatu Międzychodzkiego nr 177/262/2018 z 18.10.2018 r., zgodnie z decyzją
Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.364.2018.3 z dnia 16.10.2018 oraz FB-I.311.367.2018.2 z dnia
25.07.2018 r został zwiększony plan o kwotę 11.112,00 zł w:
§ 4210 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kwota 5.500,00 zł
§ 4270 z przeznaczeniem na naprawę sprzętu 5.612,00 zł.
Kwotę rezerwy wykorzystano w pełnej wysokości na wskazane zadania.
4.4. Rezerwa celowa rozdział 75411 cz. 85 poz. 87 kwota 402.816,00
Uchwałą Zarządu Powiatu Międzychodzkiego nr 177/262/2018 z 18.10.2018 r., zgodnie z decyzją
Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.364.2018.3 z dnia 16.10.2018 oraz FB-I.311.367.2018.2 z dnia
25.07.2018 r został zwiększony plan o kwotę 402.816,00 zł w:
§ 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia kwota 40.816,00 zł
§ 4260 na zakup energii 2.000,00 zł
§ 4270 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń magazynowo - warsztatowych 360.000,00 zł.
Kwotę rezerwy wykorzystano w pełnej wysokości na wskazane zadania.
4.3. Rezerwa Wojewody rozdział 75478 kwota 7.860,00
Uchwałą Zarządu Powiatu Międzychodzkiego nr 1/1/2018 z 29.11.2018 r.,zgodnie z decyzją Wojewody
Wielkopolskiego FB-I.3111.411.2018.9 z dnia 09.11.2018 r został zwiększony plan o kwotę 7.860,00 zł
w § 4210 z przeznaczeniem na zakup sprzętu wykorzystywanego podczas działań związanych z
przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
Kwotę rezerwy wykorzystano w pełnej wysokości na wskazane zadania.
5. Pozyskane środki pozabudżetowe
Umowy podpisane na wydatki majątkowe na zakup pompy wysokiej wydajności do wody czystej oraz
symulatora zagrożeń pożarowych:
 umowa 1/2018 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek
kwota
50.000,00 zł
 umowa 409/U/400/633/2018 WFOŚiGW
kwota 220.000,00 zł
 umowa 032.09.2018 Gmina Sieraków
kwota
10.000,00 zł
 umowa REB 032.9.2018 Gmina Międzychód
kwota
25.000,00 zł
 umowa 79/IX/2018 Powiat Międzychodzki
kwota
19.000,00 zł
 umowa REB 032.5.2018 Gmina Międzychód
kwota
20.000,00 zł
 umowa 419/U/400/696/2018 WFOŚiGW
kwota
40.000,00 zł
Razem 384.000,00 zł
Na podstawie faktury FA/12/11/2018 z dnia 30.11.2018 r. za zakup pompy wysokiej wydajności
do wody czystej dokonano zapłaty dnia 18.12.2018 r. kwoty 323.490,00 zł za w/w pompę. Pozostałą
kwotę z pozyskanych środków w wysokości 510,00 zł przekazano dnia 20 grudnia 2018 r. do
Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w celu zwrotu na Fundusz Wsparcia przy KW PSP w
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Poznaniu a następnie przekazanie pozostałych środków do Powiatu Międzychodzkiego z siedzibą w
Międzychodzie.
Na podstawie faktury FV/1/10/2018 z dnia 05.10.2018 r. za zakup symulatora zagrożeń pożarowych
dokonano zapłaty dnia 30.10.2018 r kwoty 60.000,00 zł. Wykorzystaną całą kwotę przeznaczoną na
ww. cel.
Umowa podpisana na wydatki bieżące na zakup sprzętu teleinformatycznego:
 umowa REB 032.5.2018 Gmina Międzychód
kwota
10.000,00 zł
Wykorzystano kwotę 9.991,88 zł. Pozostała kwota 8,12 zł została zwrócona na Fundusz Wsparcia
PSP.

X. DZIAŁALNOŚĆ KADROWO ORGANIZACYJNA
W roku 2018 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie
nastąpiły zmiany kadrowe, które obejmowały przyjęcia i zwolnienia ze służby. Na zaopatrzenie
emerytalne odeszło czterech funkcjonariuszy:
z dniem 05 marca 2018 r. asp. sztab. Tomasz Tomala,
z dniem 30 czerwca 2018r. st. ogn. Radosław Gałężewski,
z dniem 27 września 2018r. st. kpt. Jacek Ratajczak,
z dniem 31 października 2018r. st.ogn. Mirosława Walawko.
Z dniem 01 listopada

2018 roku zostało przyjętych do służby przygotowawczej czterech

strażaków:
str. Sebastian Lis , str. Marcin Plura , str. Mateusz Sowiński, str. Wojciech Wojkowski.

Pożegnanie ze służbą
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Jak co roku 4 maja funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie
służbowe. W roku 2018 wyższe stopnie służbowe otrzymało 16 funkcjonariuszy, natomiast z dniem
11 listopada awanse na wyższe stopnie otrzymało dwóch strażaków. Awanse na wyższe stanowiska
służbowe w roku 2018 otrzymało 29 strażaków. Funkcjonariusze, którzy w 2018 roku wyróżnili
się w trakcie pełnienia służby, a także poza nią zostali uhonorowani odznaczeniami.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Międzychodzie Awanse na wyższe stanowiska służbowe
Organizacja pracy Komendy PSP w Międzychodzie, realizowana jest na podstawie rocznego
planu pracy. Wszystkie plany pracy sporządzone przez poszczególne komórki organizacyjne
zostały w 2018 roku w pełni zrealizowane.
Należy również zauważyć, iż międzychodzcy strażacy również systematycznie podnoszą
swoje kwalifikacje zawodowe, jak i ogólne, dzięki czemu w roku 2018 na szkolenie podstawowe w
zawodzie strażak zostały skierowane cztery osoby. Ponadto nasz funkcjonariusz podnosi obecnie
swoje kwalifikacje zawodowe w SAPSP w Poznaniu oraz jedna osoba uzupełnia swoje
wykształcenie cywilne w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu na kierunku Bezpieczeństwo
Narodowe.
Działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie, podlega
kontroli do tego uprawionym organom wyższego szczebla. Skutkiem, czego w roku 2018
przeprowadzone zostały 2 kontrole w naszej jednostce:


Kontrola zrealizowana przez Państwowy Inspektor Sanitarny MSW na obszarze
województwa wielkopolskiego



Kontrola zrealizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu
W roku 2018 zostały przeprowadzone kontrole wewnętrzne jedna w trybie zwykłym zgodnie
z planem kontroli jak i jedna poza planem; kontrola wewnętrzna w trybie uproszczonym,
realizowane przez pracowników naszej jednostki.
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie, dba nie tylko
o obecnych funkcjonariuszy, lecz również o tych, którzy kiedyś byli jej pracownikami. Obecnie do
Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa z terenu działania Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Międzychodzie należy 43 osób. Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Międzychodzie, na bieżąco pomaga emerytom ubiegającym się o wsparcie finansowe
z Funduszy Świadczeń Socjalnych. Wszystkie złożone w 2018 roku wnioski o udzielenie pomocy
finansowej zostały zaopiniowane przez Komendanta Powiatowego i przesłane wraz z załącznikami
do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Biorąc pod uwagę, że służba strażaka nie kończy się nigdy pracownicy Komendy
Powiatowej PSP w Międzychodzie w roku 2018 wypracowali 84.434 godzin służby z tego
13.005 stanowią nadgodziny. W zamian za wypracowane godziny ponadwymiarowe strażakom
należy się wolny czas lub rekompensata pieniężna. Po ciężkiej i wytężonej pracy należy się chwila
wytchnienia. Chwilą tą niewątpliwie jest urlop wypoczynkowy.
Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych i dodatkowych odbywa się na podstawie planów
urlopów komendy. W roku 2018 wykorzystano urlopów wypoczynkowych i dodatkowych
wszystkich pracowników wyniósł 1657,5 dni ( 13.260 godzin).
Kolejną nieobecnością w służbie jest absencja chorobowa funkcjonariuszy oraz
pracowników cywilnych w roku sprawozdawczym wyniosła 84 dni ( 672 godzin), co stanowi
3,7 % wszystkich nieobecności, natomiast nieobecność w służbie spowodowana skierowaniami na
kursy i szkolenia wyniosła 539 dni (4.319 godzin) tj. 23,6 % wszystkich nieobecności.

23%
4%
73%

Urlopy

Absencja chorobowa

Kursy,szkolenia
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XI. NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA KOMENDY W 2018 R.
 Zrealizowano zadania zaplanowane na 2018 rok
 Wszystkie działania ratowniczo – gaśnicze zostały zakończone pomyślnie pod względem
możliwości taktyczno – operacyjnych, o czym świadczy wysoki procent zaufania
społecznego do naszej służby
 Zrealizowano przedsięwzięcie zakupu pompy wysokiej wydajności M80/8 oraz mobilnego
symulatora zagrożeń
 Zrealizowano II etap modernizacji i remontu garaży wyjazdowych KP PSP Międzychód
oraz remont garaży pomocniczych wraz zapleczem technicznym
 Uzyskanie pozytywnych efektów prewencyjnych w zakresie przestrzegania przepisów ppoż.
 Organizacja szkoleń członków OSP oraz współpraca z samorządami w dziedzinie
pozyskiwania sprzętu dla jednostek OSP
 Właściwe przygotowanie pojazdów i sprzętu do przeglądów oraz utrzymanie w pełnej
sprawności sprzętu transportowego i ratowniczego do prowadzenia działań ratowniczo –
gaśniczych

XII. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Rok 2018 był rokiem trudniejszym od poprzedniego. Wymagał wprowadzenia
innowacyjnych rozwiązań oraz pokonywania barier. Niemniej udało się nam
zrealizować szereg wytyczonych celów, zamierzeń i planów. Dzięki staraniom i dużemu
zaangażowaniu oraz wsparciu finansowemu KW PSP w Poznaniu, WFOŚiGW w
Poznaniu, samorządów powiatu międzychodzkiego oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Poznaniu możliwe było:
-

zakup pompy dużej wydajności M80/8

-

mobilnego symulatora zagrożeń w domku jednorodzinnym wraz z modułem zagrożeń na
terenach leśnych i akwenach

-

zakończenie II etapu modernizacji i remontu garaży wyjazdowych KP PSP Międzychód

-

remont garaży pomocniczych wraz z zapleczem technicznym
Podsumowując nasuwa się tylko jedna, ale za to najważniejsza konkluzja. To wspólne
działania i podejście do służby z właściwym zaangażowaniem skutkować będzie
sukcesami, a wzajemne zrozumienie i daleko idąca współpraca, zarówno na
płaszczyźnie powiatowej jak i służbowej pokaże Komendę Powiatową PSP w
Międzychodzie jako instytucję, która lokuje się na czele instytucji powiatowych i
spełnia zadania, stawiane przez społeczeństwo.
Sprawozdanie z realizacji zadań za 2018 rok KP PSP w Międzychodzie
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współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie doskonalenia ochrony
przeciwpożarowej oraz realizacji zadań zmierzających do ograniczenia zagrożenia życia,
zdrowia i ochrony środowiska;



współpraca z Oddziałem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz
Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w zakresie:
 wdrożenia i doskonalenie nowych zasad ratownictwa specjalistycznego w ramach KSRG
 uzupełnienia wyposażenia w sprzęt ratowniczy zgodnie ze specjalizacjami które posiadają
jednostki OSP wchodzące w skład KSRG
 reorganizacji szkoleń członków OSP, w tym także pod kątem specjalizacji
 szkolenia doskonalącego funkcyjnych OSP,
 organizacji ćwiczeń praktycznych dla strażaków PSP i OSP mających na celu podniesienie
poziomu wyszkolenia i doskonalenie współdziałania między jednostkami PSP i OSP;
 restrukturyzacja środków transportu, a w szczególności w jednostkach OSP



Analiza ekonomiczna i organizacyjna funkcjonowania utrzymania obiektów Komendy;



Pozyskiwanie środków pozabudżetowych celem dokonania niezbędnych zakupów;
Lekki Samochód Rozpoznawczo-Ratowniczy (SLRr) na podwoziu terenowym, przyczepa
wężowa na 1600 m odcinków W-110.



Remont i modernizacja pomieszczeń socjalnych (łazienka JRG PSP) oraz ciągów
komunikacyjnych pionowych i poziomych. Wymiana pieców centralnego ogrzewania.



Współpraca z organizacjami pozarządowymi w działaniach szkoleniowych i propagujących
tematykę ratowniczą, bezpieczeństwo pożarowe oraz zasady udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej



kształtowanie polityki kadrowej i organizacyjnej Komendy adekwatnej do posiadanych
stanowisk, kwalifikacji i wykształcenia funkcjonariuszy;
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