
UCHWAŁA Nr 297.L.2018 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 29 marca 2018r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 

14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 

z 2017r. poz. 1204 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017, stanowiące załącznik 

do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Sierpcu

Informacja
Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej 
w Sierpcu

o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej 
oraz zagrożeniach powiatu

Sierpc, styczeń 2018 r.



1. Sytuacja zdarzeniowa

W roku 2017 na terenie powiatu sierpeckiego miało miejsce 578 zdarzeń w tym 99 

pożarów oraz 473 miejscowych zagrożeń, natomiast w całym roku 2016 ogólna liczba 

zdarzeń to 500 w tym 146 pożarów i 325 miejscowych zagrożeń. Do stanowiska kierowania 

w roku 2017 zgłoszono 3 alarmów fałszywych to o 26 mniej niż w roku 2016. Z analizy 

zestawienia zdarzeń (tab.l) wynika, że w roku 2017 odnotowano wzrost ilości wszystkich 

zdarzeń o 15,6 % w stosunku do roku poprzedniego.

Biorąc pod uwagę analizowany okres stwierdzono spadek ilości pożarów, 

w poszczególnych grupach obiektów: w środkach transportu o 42%, w lasach o 94 %, 

w uprawach o 47 % oraz w innych obiektach o 30 %. Wystąpiły 3 pożary obiektów 

produkcyjnych, 1 magazynowych, 28 mieszkalnych oraz 0 w obiektach użyteczności 

publicznej i zbiorowego zamieszkania.

Bilans pożarów w 2017 roku pod względem wielkości przedstawia się następująco: 96 

małych, 2 średnie oraz 1 duży. Główne przyczyny pożarów to: nieprawidłowa eksploatacja 

urządzeń grzewczych, elektrycznych i mechanicznych oraz nieostrożność osób dorosłych. 

Ogólna liczba pożarów w 2017 w porównaniu z rokiem 2016 spadła o 32 %.

Ilość miejscowych zagrożeń wzrosła w 2017 roku w stosunku do roku 2016 o 45,5 %. 

W tej grupie zdarzeń działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu skutków 

wypadków w komunikacji drogowej, udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym oraz 

zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W analizowanych okresach 2016 i 2017 roku, powstały 

odpowiednio 325 i 473 miejscowych zagrożeń.

Podsumowując sytuację pożarową na terenie powiatu sierpeckiego w 2017 roku 

ogólną liczbę strat popożarowych oszacowano na sumę blisko 1.059.000,00 PLN, natomiast 

w 2016 roku straty wyniosły ok. 1.483.100,00 PLN. Oznacza to znaczne zmniejszenie strat 

pożarowych. Dzięki interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, podczas akcji 

ratowniczo -  gaśniczych, uratowano mienie w wysokości odpowiednio w roku 2016 -  

5.310.000,00 PLN., w roku 2017 -  3.215.000,00 PLN.
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(Tabela 1) Zestawienie zdarzeń w latach 2016/2017 r. wg gmin.

GMINA
POŻARY

MIEJSCOWE

ZAGROŻENIA

ALARMY

FAŁSZYWE OGÓŁEM

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Gozdowo 21 7 21 44 1 0 43 51

Mochowo 25 9 35 54 2 1 62 64

Rościszewo 11 7 31 35 2 0 44 42

m. Sierpc 42 40 95 117 21 0 158 161

Sierpc 16 12 41 108 0 1 57 120

Szczutowo 15 11 44 57 1 0 60 68

Zawidz 16 13 58 58 2 1 76 72

Ogółem 146 99 325 473 29 3 500 578

(Tabela 2) Zestawienie ilości pożarów w stosunku do obiektów, w których powstały w latach 2016/2017 r.

Rodzaj obiektu
Ilość pożarów

2016 2017

Obiekty użyteczności publicznej i zbiorowego

zamieszkania
3 0

Obiekty mieszkalne 28 28

Obiekty produkcyjne 1 3

Obiekty magazynowe 0 1

Środki transportu 19 11

Lasy 17 1

Uprawy, rolnictwo 38 20

Inne 50 35

RAZEM 146 99

(Tabela 3) Zestawienie ilości pożarów wg. wielkości w latach 2016/2017 r.

Wielkość pożaru
Ilość pożarów

2016 2017

Male 134 96

Średnie 10 2

Duże 2 1

Bardzo Duże 0 0

Razem 146 99



(Tabela 4) Zestawienie przyczyn pożarów w latach 2016/2017 r.

Przyczyna pożaru
Ilość pożarów

2016 2017

Nieostrożność Osób Dorosłych 6 6

Nieostrożność Osób Nieletnich 0 0

Urządzenia elektryczne 17 14

Urządzenia mechaniczne 7 2

Urządzenia ogrzewcze 9 10

Wyładowania atmosferyczne 1 2

Samozapalenie 0 0

Wady środków transportu 6 3

Podpalenia 6 1

Nieustalone 1 0

Pozostałe 93 61

Ogółem 146 99

(Tabela 5) Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczo -  gaśniczych w latach 2016/2017

Rok
Jednostki PSP Jednostki OSP

pojazdy osoby pojazdy Osoby

2016 529 1885 307 1667

2017 548 1960 321 1738

(Tabela 6) Zestawienie strat pożarowych w latach 2016/2017 r.

Gmina
Straty w tyś.

2016 2017

Gozdowo 441,7 246,1

Mochowo 209,6 58,1

Rościszewo 269,5 313,1

m. Sierpc 45,7 279,4

Sierpc 28,2 36.6

Szczutowo 318,5 33,6

Zawidz 169,9 92,1

Ogółem 1483,1 1059



(Tabela 7) Zestawienie wartości mienia uratowanego podczas pożarów
w latach 2016/2017 r.

Gmina
Uratowano w tyś.

2016 2017

Gozdowo 355 130

Mochowo 1971 50

Rościszewo 780 81

m. Sierpc 394 2068

Sierpc 212 51

Szczutowo 753 635

Zawidz 745 200

Ogółem 5310 3215

2. Działalność KP PSP Sierpc w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 
o ochronie przeciwpożarowej na terenie powiatu.

Obiekty zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi (ZL).

W roku 2017 skontrolowano 112 obiektów zakwalifikowanych do kategorii 

zagrożenia ludzi. Prowadzono akcję kontroli obiektów związanych z zimowym i letnim 

wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

Kontrolowano między innymi wybrane budynki szkolne i przedszkolne, obiekty 

zamieszkania zbiorowego, restauracje, sklepy ZL I, kościoły, obiekty administracyjno- 

biurowe, obiekty mieszkalne oraz obiekty przeznaczone dla przebywania w nich osób 

o ograniczonej zdolności poruszania się.

Przeprowadzono akcję kontroli sklepów zajmujących się dystrybucją pirotechniki 

na terenie miasta Sierpc.

Prowadzono nadzór nad przeprowadzaniem w obiektach zobowiązanych, 

praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji (PSE).

Obiekty produkcyjno-magazynowe (PM).

W roku 2017 r. skontrolowano ogółem 67 obiektów przemysłowych, produkcyjno- 

magazynowych oraz instalacji poza budynkami.

Kontrolowano obiekty znajdujące się w infrastrukturze PKP, obiekty, w których 

są magazynowane lub składowane towary zakwalifikowane jako substancje niebezpieczne 

oraz przeprowadzono kontrolę w wybranych zakładach przetwórczych.

Kontrolowano sieci wodociągowe przeciwpożarowe w mieście Sierpc 

oraz w największych miejscowościach powiatu sierpeckiego.

Lasy.

Przeprowadzono kontrolę 7 leśnictw zlokalizowanych na terenie powiatu 

sierpeckiego. Kontrolowano ośrodki wypoczynkowe znajdujące się na terenach leśnych.

Ponadto kontrolowano stan pasów ppoż. zlokalizowanych przy torach kolejowych 

przebiegających przez tereny leśne.

4



Gospodarstwa rolne

W roku 2017 skontrolowano 7 obiektów gospodarstw rolnych.

Zakłady Zwiększonego Ryzyka (ZZR)

W roku 2017 przeprowadzono dwie kontrole w zakładzie o zwiększonym ryzyku 

występowania poważnej awarii przemysłowej.

Odbiory obiektów.

Dokonano odbioru 11 obiektów, zajmując stanowisko w sprawie ich eksploatacji.

Prowadzono bieżący nadzór nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych.

Działania pokontrolne

Łącznie w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono 290 

nieprawidłowości. Wydano 31 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie usterek.

Część nieprawidłowości usunięto przez kontrolowanych w czasie czynności, ponadto 

w związku ze stwierdzonymi niedociągnięciami występowano do innych organów i instytucji 

14 razy.

3. Popularyzacja ochrony ppoż. wśród ludności.

Popularyzowano przepisy ppoż. wśród młodzieży szkół podstawowych i średnich 

oraz gimnazjów, poprzez przeprowadzenie eliminacji gminnych i powiatowych 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

W związku z OTWP przekazano do Urzędów Gmin i poszczególnych szkół materiały 

edukacyjne dotyczące ochrony ppoż. w wersji elektronicznej przed rozpoczęciem turnieju 

(przygotowano płyty CD). Ponadto, dla finalistów OTWP szczebla powiatowego 

przeprowadzono szkolenie dotyczące zapoznania ze sprzętem będącym na wyposażeniu 

KP PSP w Sierpcu.

W ramach akcji „Bezpieczne ferie 2017”, przeprowadzono pogadanki dla młodzieży 

i opiekunów Zespołu Szkół w Borkowie Kościelnym oraz dla młodzieży osiedla nr 6 

w Sierpcu.

Ponadto w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2017”, wspólnie z przedstawicielką 

Powiatowej Stacji Sanitarno -  Epidemiologicznej w Sierpcu oraz przedstawicielem Komendy 

Powiatowej Policji w Sierpcu, przeprowadzono pogadankę dla młodzieży i opiekunów 

przebywających na obozie sportowym zorganizowanym na terenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Jeżewie.

W ramach akcji „Bezpieczeństwo pożarowe w domu i szkole -  „NIE dla czadu”, 

przeprowadzono pogadankę dla zuchów i harcerzy przebywających na zimowiskach 

zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Gozdowie oraz dla uczniów Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum w Gójsku.

W ramach akcji „Razem bezpieczniej” oraz „NIE dla czadu”, przeprowadzono 

pogadankę dla młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Sierpcu.
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W ramach ogólnopolskiego programu „Dzień przedsiębiorczości”, uczniowie 

z Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu odbyli jednodniową praktykę w KP PSP w Sierpcu.

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2017” wspólnie z przedstawicielem Komendy 

Powiatowej Policji w Sieipcu została przeprowadzona pogadanka dla młodzieży i opiekunów 

Gimnazjum w Gozdowie oraz dla uczniów klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Gozdowie.

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2017”, została przeprowadzona pogadanka 

dla młodzieży biorącej udział w zajęciach wakacyjnych w Szkole Podstawowej w Gozdowie.

W ramach programu „Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach szkolnych” 

przeprowadzono pogadankę dla uczniów klas pierwszych przebywających w Internacie 

przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu oraz dla uczniów klas 

pierwszych przebywających w Internacie Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.

W ramach akcji „Bezpieczeństwo pożarowe w szkole” przeprowadzono pogadankę 

dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu.

W ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo" przeprowadzono pogadanki dla:

- dzieci przebywających na obozie w Słupi,

- mieszkańców osiedla nr 6,

- pracowników oraz dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Sierpcu,

- pracowników i wychowanków Internatu przy Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu,

- pracowników Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu.

W trakcie debaty społecznej "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możemy mieć 

na nie wpływ" zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Sierpcu w Centrum 

Kultury i Sztuki w Sierpcu została przeprowadzona prelekcja na temat zagrożeń związanych 

z zatruciem tlenkiem węgla. Prelekcję przeprowadzono w ramach kampanii informacyjnej 

MSWiA „Czad i ogień -  Obudź czujność”.

W ramach popularyzacji zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo Gaśniczej przeprowadzili 29 pokazów sprzętu 

będącego na wyposażeniu KP PSP w Sierpcu, w których uczestniczyło łącznie około 1540 

osób. W tym odbyło się 11 wycieczek do KP PSP w Sierpcu, w których udział brali:

- uczniowie Szkoły Podstawowej w Gójsku,

- młodzież z ZHP,

- dzieci z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu,

- uczniowie Zespołu Szkół w Borkowie Ko9ścielnym,

- dzieci z Przedszkola w Studzieńcu,

- uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczutowie,

- uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu,

- dzieci z Pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu,

- uczniowie i opiekunowie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu,

- dzieci i wychowawcy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu.
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1. OSP w KSRG

W 2017 roku na terenie powiatu sierpeckiego funkcjonowało 61 Ochotniczych Straży 

Pożarnych /OSP/ w tym 1 OSP /Sierpc/, która nie jest przewidziana doprowadzenia 

działalności operacyjno-ratowniczej. OSP ta prowadzi wyłącznie „działalność kulturalną” 

jako „Orkiestra Strażacka”. Spośród wszystkich OSP mających swoje siedziby na terenie 

powiatu sierpeckiego, 11 OSP włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo 

Gaśniczego.

Na koniec 2017 roku na 11 OSP włączonych do KSRG: 8 z nich to OSP typu „S I”, 

czyli posiadają na swoim wyposażeniu jeden samochód pożarniczy, a 3 to OSP typu „S2”, 

czyli posiadają na swoim wyposażeniu 2 samochody pożarnicze. Jest to OSP z Gozdowa, 

Szczutowa i Chwał.

W 2017 roku Komenda Powiatowa PSP w Sierpcu przejęła rozdział środków 

finansowych z dotacji MSWiA, która do tej pory realizowana była przez Oddział 

Wojewódzki ZOSP RP.

Zasady przyznawania dotacji dla jednostek OSP z terenu powiatu sierpeckiego na 2017 rok, 

omówione zostały na specjalnym spotkaniu w OSP Rościszewie, które odbyło się w dniu 

19 stycznia 2017 roku. W spotkaniu, udział wzięli między innymi Wójtowie Gmin powiatu 

sierpeckiego.

2. Szkolenie OSP

W 2017 roku KP PSP w Sierpcu przeprowadziła lub zorganizowała następujące kursy:

• 1 szkolenie „podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży 

Pożarnych” dla członków OSP z terenu całego powiatu sierpeckiego, które 

ukończyło łącznie 38 członków OSP.

• 1 szkolenie z zakresu „Ratownictwa Technicznego” dla członków OSP z terenu 

całego powiatu sierpeckiego, który ukończyło 8 członków OSP.

• 1 szkolenie „Kierowców Konserwatorów” dla członków OSP z terenu całego 

powiatu sierpeckiego, który ukończyło 7 członków OSP.

• 1 kurs „Dowódców OSP” dla członków OSP z terenu całego powiatu 

sierpeckiego, który ukończyło 10 członków OSP.

• 1 egzamin recertyfikacyjny z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 

dla członków OSP z terenu całego powiatu Sierpc, który pozytywnie zdało 32 

członków OSP.

W roku bieżącym tj. 2018 r. Komenda Powiatowa PSP w Sierpcu zaplanowała 

zorganizować dla członków OSP z terenu powiatu, następujące kursy:

• 1 szkolenie „podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży

Pożarnych” dla członków OSP z terenu całego powiatu sierpeckiego -  limit 

40 członków OSP,

• 1 szkolenie z zakresu „Ratownictwa Technicznego” -  limit 20 członków OSP,
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• 1 szkolenie „Kierujących Działaniem Ratowniczym” (Dowódców OSP) -  limit

20 członków OSP,

• 1 szkolenie „ naczelników OSP” -  limit 20 członków OSP,

• 1 szkolenie z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Nowym wymogiem wprowadzonym do stosowania służbowego, są zapisy „Zasad 

wyposażenia i wykorzystania Komór Dymowych w Państwowej Straży Pożarnej”, które 

nałożyły obowiązek przeprowadzania testu w „komorze dymowej”, dla wszystkich 

ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG, w tym także 

dla członków OSP z KSRG -  raz na pięć lat.
Testy w Komorze Dymowej, muszą od 2014 roku przechodzić obligatoryjnie 

wszyscy członkowie OSP /w KSRG oraz spoza KSRG/ uczestniczący w szkoleniach 

podstawowych. Niezaliczenie tego testu podczas szkolenia podstawowego powoduje 

to, że członek OSP nie zostaje dopuszczony do egzaminu końcowego.

3. Ćwiczenia OSP

W dniu 8 czerwca 2017 roku Komenda Powiatowa PSP w Sierpcu we współpracy 

z Referatem Zarządzania Kryzysowego i OC Starostwa Powiatowego w Sierpcu 

zorganizowała ćwiczenia manewrowe sił i środków Kompanii Powodziowej „Płońsk” MBO 

(sekcja 2 i 3) oraz wybranych sił i środków KSRG z terenu powiatu sierpeckiego 

pod kryptonimem „Sierpc 2017”. Ćwiczenia odbyły się na terenie dwóch Ośrodków 

Wypoczynkowych, znajdujących się przy Jeziorze Urszulewskim, w miejscowościach 

Szczutowo oraz Słupia, powiat sierpecki przy granicy województw mazowieckiego 

i kujawsko-pomorskiego. W działaniach zaangażowanych było ponad 80 strażaków oraz 20 

samochodów PSP i OSP z powiatów: sierpeckiego, sochaczewskiego, płockiego, 

ciechanowskiego, płońskiego oraz grodziskiego, w tym 4 jednostki pływające (z JRG 

w Sierpcu, OSP Kamion, OSP Niepokalanów i OSP Łąck). W charakterze pozorantów 

dla celów ćwiczeń zaangażowano grupę młodzieży szkolnej (20 osób z klasy o profilu 

strażackim) z Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego 

w Sierpcu. Z terenu powiatu sierpeckiego w ćwiczeniach udział wzięły następujące jednostki 

OSP: Gozdowo, Ligowo, Rościszewo, Szczutowo, Gójsk, Dziembakowo, Zawidz.

W dniu 11 grudnia 2017 r. na terenie Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie 

ul. 3 Maja odbyły się ćwiczenia ratownicze dla wybranych sił i środków jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, służb współdziałających z terenu powiatu sierpeckiego. W ćwiczeniach 

wzięły udział zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sierpcu oraz Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Szczutowie, Rościszewie i Gójsku. Głównym założeniem do ćwiczeń 

była konieczność ewakuacji drogą wodną wszystkich osób znajdujących się na terenie 

jednego ośrodka na teren drugiego ośrodka

3 .1 . Ćwiczenia OSP włączonych w skład Odwodu Operacyjnego

W 2017 roku zostały przeprowadzone ćwiczenia manewrowe sił i środków 

wchodzących w skład Odwodu Operacyjnego:
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• Mazowieckiej Brygady Odwodowej /MBO/, pod kryptonimem „Sójki 2017” 

w dniu 26 września na terenie Nadleśnictwa Ciechanów-Leśnictwo Sójki, 

powiat mławski.

W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki Kompanii Gaśniczej „MŁAWA” WOO 

w tym OSP Rościszewo.

4. Zawody OSP
W roku 2017 na terenie powiatu sierpeckiego odbyły się Gminne Eliminacyjne 

Zawody Sportowo Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych we wszystkich 

6 gminach:

• Gozdowo, w miejscowości Lelice -17  czerwca,

• Sierpc, w miejscowości Goleszyn - czerwca,

• Mochowo, w miejscowości Zglenice Duże - 24 czerwca,

• Rościszewo, w miejscowości Rościszewo -1 lipca,

• Szczutowo, w miejscowości Szczutowo - 2 lipca,

• Zawidz, w miejscowości Zawidz Kościelny - 9 lipca.

W dniu 17 września 2017 roku przeprowadzone zostały Powiatowe Zawody 

Sportowo- Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sierpeckiego. 

Zawody zostały rozegrane na płycie stadionu w Szczutowie. Klasyfikacja generalna 

zawodów:

-  OSP Malanowo z wynikiem łącznym 102,2pkt„

-  OSP Bendorzyn z wynikiem łącznym 104,4pkt„

-  OSP Zawidz z wynikiem łącznym 104,6 pkt.

5. Działania wykonywane w ramach KSRG

W dniu 16 marca 2017 roku Komenda Powiatowa PSP w Sierpcu, zorganizowała 

coroczne obowiązkowe, badanie serwisowe zestawów narzędzi hydraulicznych firmy 

Holmatro, a w dniach 22 i 23 marca, badanie serwisowe aparatów powietrznych 

nadciśnieniowych firmy FENZY, będących na wyposażeniu OSP z terenu powiatu 

sierpeckiego.

Badanie sprzętu przeprowadzone zostało w Komendzie Powiatowej PSP w Sierpcu.

Badania przeprowadzone zostały przez specjalistyczne firmy:

• „Delta Serwis” s.j. z siedzibą w Zielonce, oraz

• SperianProtection Respiratory Polska Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi.

Za badanie serwisowe aparatów powietrznych oraz zestawów narzędzi hydraulicznych, 

obciążone finansowo /zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej/, zostały poszczególne 

Urzędy Gmin.

W pierwszym kwartale 2018 roku Komenda Powiatowa PSP w Sierpcu, planuje 

zorganizowanie corocznych badań serwisowych wyżej wymienionego sprzętu, będącego 

na wyposażeniu OSP.

O terminie badań serwisowych narzędzi hydraulicznych oraz aparatów 

powietrznych nadciśnieniowych, powiadomione zostaną wszystkie OSP włączone do KSRG,
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jak również OSP spoza KSRG, na wyposażaniu których znajduje się wyżej wymieniony 

sprzęt.

6. Dotacja KSRG
Ochotnicze Straże Pożarne działające w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - 

Gaśniczego, otrzymują corocznie - znaczne środki finansowe z budżetu państwa 

na zapewnienie i utrzymanie gotowości operacyjnej.

W 2017 roku Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 

w Warszawie, przyznał dla OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu sierpeckiego, dotację 

w wysokości 85.976 zł.

Środki te przydzielone zostały na dwa cele:

• pierwszy, środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 59. 995 zł.

• drugi, środki na wydatki bieżące w wysokości 25.981 zł, przeznaczone na zakupy 

sprzętu, wyposażenia indywidualnego strażaków ratowników itp. o cenie 

jednostkowej do 3.500 zł. brutto.

Za środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne przeprowadzono remonty i adaptacje 

strażnic -  wymianę bram garażowych - w OSP Gozdowo, Ligowo, Chwały, Zawidz i Słupia.

Dokładny rozdział środków finansowych przedstawia tabela.

Tabela. Rozdział środków finansowych na poszczególne OSP z KSRG w 2017 roku.

Lp. OSP Bieżące [zł.] Inwestycyjne [zł.] Razem [zł.]
1. Gozdowo 4.108 18200 22.308
2. Bożewo 3.523 3.523
3. Ligowo 12499 12.499
4. Mochowo 3.000 3.000
5. Dziembakowo 4.500 3501 8.001
6. Goleszyn 3.000 3.000
7. Chwały 7.400 7.400
8. Rościszewo 3.800 3.800
9. Szczutowo 4.050 3.595 7.645
10. Słupia 7.400 7.400
11. Zawidz 7.400 7.400

Razem: 25.981 59.995 85.976

7. Dotacja MSWiA.

W roku 2017 Komenda Powiatowa PSP w Sierpcu prowadziła również rozdział 

dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która przeznaczona jest dla OSP 

z terenu powiatu. Dotacja ta została przyznana dla 14 OSP z terenu powiatu.

Zasady przyznania dotacji w 2017 roku, zostały szczegółowo omówione na spotkaniu, które 

odbyło się w Remizie OSP w Rościszewie w dniu 24 marca 2017 roku.

W spotkaniu wzięli udział Druhowie Komendanci Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP 

RP, przedstawiciele OSP oraz pracownicy Urzędu Gmin.
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Rozdział środków MSWiA za 2017 rok wygląda następująco:

Lp. OSP Bieżące [zł.]
Inwestycyjne [zł.] 

(Adaptacja i 
remonty)

Razem [zł.]

1. Gójsk 12142 12142
2. Podlesie 5901 5901
3. Borkowo Wielkie 2600 2600
4. Gorzewo 10803 10803
5. Lipniki 2800 2800
6. Kolczyn 3700 3700
7. Młotkowo 2109 2109
8. Milewko 5300 5300
9. Osiek 5500 5500
10. Bendorzyn 2400 5500 7900
11. Cieślin 2400 5500 7900
12. Malanowo Stare 2400 2400
13. Osiek 2200 5500 7700
14. Żurawin 1000 1000

Razem: 44952 32803 77755

W roku 2017 Komenda Powiatowa PSP w Sierpcu pośredniczyła w realizacji dotacji 

do wypoczynku Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, z której w 2017 roku skorzystały 

OSP w Goleszynie oraz OSP w Gozdowie odpowiednio w wysokości 26 i 27 tysięcy 

złotych.

8. Inspekcje OSP w KSRG

W roku 2017 na terenie powiatu Sierpc funkcjonowało „11” Ochotniczych Straży 

Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego /KSRG/.

Wszystkie OSP włączone do KSRG, posiadają obecnie zamontowane urządzenie tzw. system 

selektywnego alarmowania członków OSP.

Dziewięć OSP posiada stary system, którego manipulator sterujący znajdujący się 

w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sierpcu /SKKP/, jest własnością 

Urzędu Miasta w Sierpcu, a z uwagi na swój wiek oraz jest bardzo awaryjny i nieskuteczny.

Zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 

w Warszawie, każda jednostka ochrony przeciwpożarowej w tym Ochotnicze Straże Pożarne 

włączone do KSRG, muszą być inspekcj ono wane co najmniej dwa razy w ciągu roku 

kalendarzowego.

Zgodnie z powyższym, na terenie powiatu sierpeckiego, inspekcje gotowości operacyjnej 

w OSP włączonych do KSRG, odbyły się w miesiącach czerwcu, październiku, listopadzie 

oraz grudniu 2017 roku.

W czasie inspekcji stwierdzono między innymi:

• W 11 OSP włączonych do KSRG, garaże w których garażowane są „samochody 

gaśnicze”, będące na wyposażeniu OSP, były ogrzewane. Jest to wymóg OSP,
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osiągnięcia całorocznej gotowości wyjazdu do celów gaśniczych, w każdych 

warunkach atmosferycznych /niskie temperatury/.

• Łączność telefoniczna z osobami, którzy pełnią funkcję Kierowców OSP 

w poszczególnych OSP, jest dzięki dostępności do telefonów komórkowych bardzo 

dobra.

• Dzięki nowoczesnym radiostacjom, które znajdują się na wyposażeniu każdego 

samochodu OSP będącego w systemie KSRG, łączność radiowa z samochodami 

pożarniczymi biorącymi udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, poza 

pojedynczymi przypadkami, jest bardzo dobra.

• Każda z OSP posiada bardzo dobry dojazd od bram garażowych do drogi 

asfaltowej.

• Odzież specjalna, przeznaczona do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, 

przechowywana jest głównie w samochodach gaśniczych, a w szczególnych 

przypadkach w szafach, które znajdują się w garażu.

• W żadnej remizie OSP nie ma obecnie „pomieszczenia socjalnego” z ciepłą wodą, 

pełniącego rolę umywalni, gdzie można się wykąpać.

W kilku remizach jest doprowadzona bieżąca woda, ale tylko do celów 

gospodarczych.

• OSP w KSRG, nie posiadają rezerw paliwowych trzymanych w oddzielnych 

zbiornikach /pojemnikach, kanistrach/, w pomieszczeniach garażowych.

Tankowanie samochodów pożarniczych odbywa się na bieżąco w Stacjach Paliw.

• Zaopatrzenie wodne miejscowości, w których znajdują się siedziby OSP 

włączonych do KSRG, jest dobre.

W miejscowościach tych znajdują się sieci hydrantowe, sztuczne lub naturalne 

zbiorniki wodne.

8.1. Wyposażenie OSP w KSRG na terenu powiatu sierpeckiego oraz plan doposażenia 
tych OSP

Obecnie tylko jedna Ochotnicza Straż Pożarna, spośród wszystkich jedenastu 

włączonych do KSRG z terenu powiatu sierpeckiego, posiada na swoim wyposażeniu dwa 

samochody gaśnicze. Jest to OSP w Gozdowie.

Trzy gminy spośród sześciu /nie wliczając gminy Miasto Sierpc/, tj.: Sierpc, 

Rościszewo oraz Zawidz posiadają na swoim terenie po dwie OSP włączone do KSRG.

Dwie gminy tj. Szczutowo, Gozdowo posiadają na swoim terenie po jednej OSP włączonej 

do KSRG, natomiast gmina Mochowo jest jedyną gminą na terenie powiatu, która posiada 

trzy OSP włączone do KSRG.

Obecnie trwają zaawansowane starania mające na celu włączenie OSP Gójsk /gmina 

Szczutowo/ do KSRG. Planowany termin włączenia to 1 lipca 2018 roku.

Na terenie powiatu sierpeckiego, tylko w jednej OSP włączonej do KSRG znajduje się 

tzw. „ciężki samochód gaśniczy” ze zbiornikiem na wodę, o pojemności 5 tyś. litrów. 

Jest to OSP w Goleszynie.
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Wymiana taboru samochodowego przez OSP z terenu powiatu sierpeckiego, polega 

głównie na zakupie używanych samochodów pożarniczych sprowadzanych zza granicy. 

Zazwyczaj są to „średnie samochody gaśnicze”, posiadające zbiornik mogący pomieścić 

do 3 tyś. litrów wody, przeznaczonej do celów gaśniczych. Wyjątkiem od tej zasady, na razie 

tylko dwie OSP: z Rościszewa oraz Bożewa, które zakupiły odpowiednio w IV kwartałach 

2012 oraz 2017 roku nowe „średnie samochody pożarnicze”.

W związku z powyższym istnieje obawa, że za kilka lat na terenie powiatu sierpeckiego, 

może brakować „ciężkich samochodów gaśniczych”, posiadających zbiornik na wodę 

do celów gaśniczych o pojemności powyżej 5 tyś litrów.

OSP w Szczutowie i Gójsku posiadają ciągle na swoim wyposażeniu „średni 

samochód pożarniczy” - Star 266 - na podwoziu z napędem terenowym na trzy osie. 

Samochody te bardzo dobrze sprawdzają się w akcjach gaszenia pożarów w terenach 

trudnodostępnych (łąki, pola uprawne, bagna), oraz podczas pożarów lasów i innych upraw 

rolnych ale są już znacznie wyeksploatowane ze względu na swój wiek.

10 OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu sierpeckiego, posiada na swoim 

wyposażeniu lekkie „zestawy narzędzi hydraulicznych, typu COMBI”, które przeznaczone 

są do prowadzenia czynności ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego.

W 2017 roku OSP Ligowo pozyskała jako pierwsza na terenie powiatu, średni „zestaw 

narzędzi hydraulicznych”.

9. Wnioski ze stanu KSRG na terenie powiatu sierpeckiego

1. Na wyposażeniu OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu sierpeckiego, brak jest 

cięgle urządzeń oraz sprzętu do prowadzenia ratownictwa ekologicznego. Sprzęt taki, 

służy do zatrzymywania i likwidacji rozlewisk produktów ropopochodnych, 

powstałych na ciekach wodnych.

W związku ze wzmożonym na terenie powiatu, ruchem autocystern /drogi 

wojewódzkie oraz droga krajowa/, istnieje duże zagrożenie wystąpienia tego typu 

zdarzenia.

W związku z powyższym istnieje konieczność doposażenia jednostek OSP 

włączonych do KSRG w odpowiedni sprzęt, dostosowany do rodzaju zagrożeń oraz 

typu cieków wodnych znajdujących się na terenie każdej z gmin powiatu 

sierpeckiego.

2. Zorganizować w IV kwartale b.r. recertyfikację uprawnień Kwalifikowanej Pierwszej 

Pomocy /Egzamin Recertyfikacyjny/ dla członków OSP, którzy stanęli przed takim 

egzaminem trzy lata temu. Przypominam, że recertyfikację uprawnień KPP należy 

przeprowadzać co trzy lata - regularnie.
3. Podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, zwrócić szczególną uwagę 

na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy monitorować stopień 

wykonywania badań lekarskich przez członków OSP biorących bezpośredni udział 

w działaniach ratowniczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 

listopada 2009 roku, w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań
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lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącej bezpośredni udział 

w działaniach ratowniczych (Dz. U. Nr 210, poz. 1627 z 2009 roku).

4. Zasadnym jest, aby w związku z występowaniem na terenie gmin powiatu 

sierpeckiego, sieci gazowych oraz dużej ilości stacji tankowania pojazdów gazem 

płynnym LPG, jak również ciągłym rozwojem infrastruktury komunalnej 

(oczyszczalnie ścieków), wyposażyć OSP włączone do KSRG w detektory 

przeznaczone do wykrywania stężeń wybuchowych gazów palnych.

5. W związku z wstępowaniem na terenie miasta Sierpca, zagrożeń chemicznych /chlor, 

amoniak/ oraz innych materiałów niebezpiecznych znajdujących się na terenie 

poszczególnych zakładów oraz materiałów niebezpiecznych przewożących 

po drogach wojewódzkich, drodze krajowej oraz taborem kolejowym, zasadnym 

jest doposażenie OSP z KSRG w podstawowy sprzęt do prowadzenia ratownictwa 

chemicznego -  pozwalający na skuteczną pomoc w działaniach prowadzonych przez 

zastępy z Komendy Powiatowej PSP w Sierpcu.

KOMENDANT POWIATOWY
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