Węgorzewo, 12 lutego 2020 r.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W WĘGORZEWIE
ul. Sienkiewicza 10
11-600 Węgorzewo

PR.0761.1.1.2020

Starostwo Powiatowe
w Węgorzewie
ul. 3 Maja 17B
11-600 Węgorzewo
Dot.: Informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu węgorzewskiego za 2019 rok.
W odpowiedzi na pismo BR.0633.1.2020.KA z dnia 24 stycznia 2020 roku przesyłam
informację w formie opisowej o stanie bezpieczeństwa powiatu węgorzewskiego za rok 2019.
1. Statystyka interwencji.
W 2019 roku Stanowisko Kierowania KP PSP w Węgorzewie odnotowało 501 zdarzeń z
czego OSP i WSP interweniowała 155 razy. Szczegółowe informacje zawiera poniższa
tabela.
Ilość interwencji w 2019r. (oraz 2018r.)
z podziałem na gminy oraz rodzajem zdarzenia

Gmina

Liczba
Pożarów
2018r. (2019r.)

Miejscowe
Zagrożenia
2018r. (2019r.)

Fałszywe
Alarmy
2018r. (2019r.)

Ogólna liczba
zdarzeń
2018r.
(2019r.)

Węgorzewo

92

(96)

237

(190)

15

(22)

344

(308)

Pozezdrze

12

(34)

49

(73)

1

(6)

62

(113)

Budry

19

(26)

55

(51)

0 (3)

74

(80)

Razem

123

(156)

341

(314)

480

(501)

16

(31)
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2. Zdarzenia, w których odnotowano osoby ranne i śmiertelne.
W 2019 r. w zdarzeniach rany odniosło 47 osób. Odnotowano również 5 wypadków ze
skutkiem śmiertelnym. W powiecie węgorzewskim miał miejsce jeden pożar bardzo duży
(kurnik w Czerwonym Dworze), 2 pożary średnie i 93 małe. W stosunku do roku 2018
odnotowano wzrost pożarów o 27 % a główną przyczyną powstania było podpalenie.
Tu także odnotowano wzrost bliski 25 % w stosunku do roku poprzedniego.

3. Gotowość jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych
W powiecie węgorzewskim zabezpieczenie przeciwpożarowe i ratownicze stanowią
następujące Ochotnicze Straże Pożarne:
1. OSP w Pozezdrzu kat. S2
2. OSP w Budrach kat. S1
3. OSP w Perłach kat. S2
4. OSP w Radziejach kat. S2
Komenda Powiatowa PSP w Węgorzewie przeprowadziła na terenie powiatu węgorzewskiego
łącznie cztery inspekcje gotowości bojowej dla OSP włączonych do KSRG. OSP Pozezdrze
i Budry uzyskały ocenę dobrą a OSP Perły i Radzieje ocenę bardzo dobrą. Przeprowadzane
inspekcje mają na celu zweryfikowanie umiejętności druhów, stanu technicznego pojazdów
i sprzętu będącego na wyposażeniu oraz bazy lokalowej.
Ponadto, w celu sprawdzenia m.in.: stopnia zabezpieczenia operacyjno – technicznego
poszczególnych gmin powiatu węgorzewskiego przedstawiciele Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie obecni byli na wszystkich zebraniach
sprawozdawczych za rok 2018 przeprowadzonych w jednostkach OSP, które odbyły się w
pierwszym kwartale 2019 roku.

4. Prewencja społeczna.
W ramach szeroko rozumianej prewencji społecznej przeprowadzono ćwiczenia, pokazy i
naukę udzielania pierwszej pomocy w różnego rodzaju instytucjach, szkołach i obiektach na
terenie powiatu wraz z jednostkami OSP.
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Wśród szeregu ćwiczeń i szkoleń przeprowadzono między innymi:
1. Ćwiczenia ewakuacyjne w obiektach wybranych przedszkoli, szkół podstawowych
i średnich, obiektach sakralnych oraz w budynku Starostwa Powiatowego.
2. Cykliczne szkolenia SGRWN – Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno
Nurkowego w tym obóz nurkowy i wyjazdy szkolenie na jezioro Hańcza.
3. Ćwiczenia gaśnicze dla SIS – Sił i Środków z powiatu związane z zagrożeniami
podczas pożarów lasów.
4. Przeprowadzono koncentracje gminną jednostek OSP gminy Budry i Pozezdrze.
5. Wspólnie z innymi służbami włączaliśmy się w akcje promujące bezpieczeństwo
na lodzie, wodzie i drodze.
6. Przeprowadziliśmy szkolenia w obozach harcerskich, w których uczestniczyło
łącznie ponad dwa tysiące harcerzy.
7. We współpracy z Wojskową Strażą Pożarną zrealizowaliśmy wspólne ćwiczenia
na poligonie wojskowym.
W zakresie prewencji społecznej przeszkolono 800 osób. 360 dzieci i młodzieży
skorzystało z możliwości nowo otwartej w Komendzie Powiatowej w Węgorzewie sali
edukacyjnej.

5. Zagadnienia kontrolno – rozpoznawcze w 2019 roku.
Analiza działań służby kontrolno - rozpoznawczej została opracowana na podstawie
realizacji planu rocznego, planów kwartalnych, informacji miesięcznych, harmonogramu
kontroli podstawowych, wytycznych oraz odpraw służbowych.
Działalność samodzielnego stanowiska do spraw kontrolno - rozpoznawczych była
realizowana na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych
przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną ( Dz. U. Nr 225, poz. 1934).
Priorytetowym działaniem tut. komendy w 2019 r. w zakresie samodzielnego
stanowiska pracy do spraw kontrolno - rozpoznawczych było:
1. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez
przeprowadzanie czynności kontrolno – rozpoznawczych w obiektach:
- użytkowanych oraz będących we władaniu organów administracji samorządowej oraz
administracji rządowej, w tym organów centralnych,
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- zabytkowych, w szczególności wykonanych z wykorzystaniem materiałów palnych oraz
tych, w których do zabezpieczenia zastosowano stałe lub półstałe urządzenia gaśnicze,
- handlowych wielko powierzchniowych, w szczególności marketów, supermarketów,
dyskontów,
- wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności w okresie ich funkcjonowania,
- przeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się
tj. szpitale, przedszkola, DPS itp.
- mieszkalnych wielorodzinnych,
- produkcyjno – magazynowych,
- lasach.
2. Współpraca z organami Policji, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami
administracji

i

innymi

instytucjami

w

zakresie

poprawy

stanu

zabezpieczenia

przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń.
3. Inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony
przeciwpożarowej na terenie powiatu
4. Opracowywanie i aktualizacja katalogu i map zagrożeń pożarowych i innych miejscowych
zagrożeń.
5. Opracowywanie opinii, zajmowanie stanowisk w sprawie nowo wybudowanych obiektów
budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej.
6. Opracowywanie opinii w związku z organizacją imprez masowych.
7. Wdrażanie nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno –
budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących
bezpieczeństwa pożarowego.

Czynności kontrolno – rozpoznawcze
Lp.

Opis informacji

2019

1.

Kontrole podstawowe

29

2.

Kontrole sprawdzające

21

3.

Odbiory techniczne

12

4.

Inne kontrole

11

5.

Kontrole obiektów użyteczności publicznej

43

6.

Kontrole obiektów zamieszkania zbiorowego

15

7.

Kontrole obiektów produkcyjnych i magazynowych

15

8.

Kontrole obiektów w gospodarstwach rolnych

5

4

9.

Liczba kontroli w których stwierdzono

58

nieprawidłowości
10. Wydane decyzje

37

11. Decyzje dotyczące zakazu eksploatacji

0

12. Wszczęte postępowania egzekucyjne

0

13. Ilość nałożonych mandatów karnych

0

14. Łączna wartość nałożonych grzywien (zł.)

0

15. Ilość sprzeciwów przy odbiorach technicznych

3

16. Razem

73

W 2019 roku przeprowadzono 73 kontrole, nastąpił spadek przeprowadzonych
kontroli w stosunku do roku ubiegłego o 8 kontroli. Dokonano: 29 kontroli podstawowych, 21
sprawdzających 11 innych kontroli oraz 12 odbiorów technicznych. Skontrolowano 43
obiekty użyteczności publicznej, 15 obiektów zamieszkania zbiorowego, 6 budynków
mieszkalnych wielorodzinnych, 15 obiektów produkcyjnych i magazynowych w tym stacje
paliw i instalacje poza budynkami, 5 gospodarstw rolnych oraz 2 leśnictwa. Ogółem
skontrolowano 117 obiektów. Nieprawidłowości stwierdzono w 78 obiektach.
Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych stwierdzono 247
nieprawidłowości na wykonanie których zostało wydanych 30 decyzji administracyjnych.

Otrzymują:
1.

Adresat – 1 egz.

2.

a/a – 1 egz.
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