UCHWAŁA NR 567/XXVII/13
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 4 października 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 196/XIII/12 z dnia 28.02.2012 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu
Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa w Gminie Węgliniec na lata 2012 – 2014”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013.r poz.
594 z późn.zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr 196/XIII/12 z dnia 28.02.2012 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Rozwoju Systemu
Bezpieczeństwa w Gminie Węgliniec na lata 2012 – 2014” wprowadza się następujące zmiany:
1. w tytule uchwały rok "2014" zastępuje się "2016"
2. zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie: "Przyjmuje się „Wieloletni Plan Rozwoju Systemu
Bezpieczeństwa w Gminie Węgliniec na lata 2012 – 2016” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały."
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Waldemar Błauciak

Uzasadnienie
Gmina Węgliniec dąży do poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności. W celu racjonalizacji podejmowanych
działań został opracowany Wieloletni Plan Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa w Gminie Węgliniec na lata 2012 –
2014. Kontynuując działania służące poprawie bezpieczeństwa został opracowany na kolejne dwa lata nowy
Wieloletni Plan Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa w Gminie Węgliniec.
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Załącznik do Uchwały Nr 567/XXVII/13
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 04.10.2013 r.

WIELOLETNI PLAN
R O Z W O J U SYSTEMU
BEZPIECZEŃSTWA
W GMINIE
WĘGLINIEC
NA LATA 2012 –2016
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I.

WSTĘP

Stan bezpieczeństwa publicznego jest jednym z najistotniejszych czynników
wpływających na poziom życia mieszkańców gminy i miasta Węgliniec. W związku z
tym Gmina Węgliniec od wielu lat podejmuje działania na rzecz poprawy stanu
bezpieczeństwa na swoim terenie.
W zapewnieniu bezpieczeństwa, jak również ładu i porządku publicznego w
Gminie Węgliniec biorą udział takie służby jak: Policja, Straż Miejska, jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz służba zdrowia zlokalizowana na terenie gminy.
Służby te bezpośrednio realizują zadania wynikające ze swych statutowych
obowiązków. Na terenie gminy znajduje się Posterunek Policji w Węglińcu, siedziba
Straży Miejskiej Węglińca i Pieńska oraz pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:
w Czerwonej Wodzie, Węglińcu, Starym Węglińcu, Jagodzinie oraz w Ruszowie.
Jednostki OSP w Węglińcu, w Ruszowie oraz w Czerwonej Wodzie wchodzą w skład
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W Czerwonej Wodzie oraz w
Ruszowie znajdują się Ośrodki Zdrowia prowadzone przez Wielospecjalistyczny
Szpital SPZOZ w Zgorzelcu, natomiast w Węglińcu funkcjonuje Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarzy” s.c..
Ważnym elementem systemu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy i
Miasta Węgliniec jest Ochotnicza Straż Pożarna. Na terenie Gminy i Miasta
Węgliniec nie funkcjonuje jednostka Państwowej Straży Pożarnej. Jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej są wiodącymi podmiotami realizującymi zadania z
zakresu ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami
żywiołowymi, zagrożeniami ekologicznymi, katastrofami drogowymi i budowlanym, a
także innymi.
Ponad 80% obszaru Gminy Węgliniec stanowią lasy, w przeważającej części
objęte programem NATURA 2000. Kompleksy leśne z unikatowymi gatunkami flory i
fauny oraz licznymi walorami krajobrazowymi są atrakcją turystyczną północnozachodniej części województwa dolnośląskiego. Wzdłuż całej gminy z południa na
północ, przez obszary leśne, biegnie droga wojewódzka nr 296, na której dochodzi
do wielu zdarzeń drogowych. Bezpośrednie sąsiedztwo z drogą krajową nr 94 i
autostradą A4, strefą ekonomiczną w Wykrotach oraz węzłem kolejowym w
Węglińcu, którym transportowane są setki ton substancji niebezpiecznych, jak
również stosunkowo odległe siedziby jednostek Państwowej Straży Pożarnej,
spowodowały, iż należy podjąć działania mające na celu zwiększenie gotowości
bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Węgliniec, mających
siedziby w pobliżu w/w szlaków komunikacyjnych oraz obiektów.
Opracowany „Wieloletni Plan Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa w Gminie
Węgliniec na lata 2012 – 2016” określa najważniejsze zadania, których realizacja
pozwoli zmodernizować i uzupełnić stan techniczny wyposażenia jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej, co podniesie ich gotowość bojową, ale również da
możliwość sprawniejszego zarządzania gminą i miastem, zarówno w czasie
codziennego, normalnego funkcjonowania, jak i w czasie kryzysu. Realizacja
poszczególnych zadań „Wieloletniego Planu Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa w
Gminie Węgliniec na lata 2012 – 2016” z pewnością przyczyni się do zwiększenia
wśród mieszkańców Gminy Węgliniec poczucia bezpieczeństwa oraz zapobiegnie
występowaniu sytuacji kryzysowych, a także usprawni likwidowanie ich następstw.
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II.

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH
DOTYCHCZASOWEGO PLANU na lata 2007 - 2011

Wieloletni Plan Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa w Gminie Węgliniec na lata
2012 – 2016” ten jest kontynuacją Wieloletniego Planu Rozwoju Systemu
Bezpieczeństwa w Gminie Węgliniec przyjętego na lata 2007 – 2011. W ramach
dotychczasowego Planu przewidzianych do realizacji było szereg zadań i zakupów
inwestycyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa w gminie. Doposażono
bazę sprzętową jednostek OSP. W tym zakresie zrealizowane zostały następujące
zadania:
Dla jednostki OSP Jagodzin zakupiono:
- środki łączności (radiotelefon samochodowy + antena, radiotelefon
nasobny + ładowarka);
- wyposażenie ratownictwa medycznego (Toba PSP – R1 – specjalistyczna
torba z wyposażeniem do udzielania pierwszej pomocy. W skład kompletu
wchodzi torba medyczna, zestaw szyn do złamań, butla z tlenem i deska
ortopedyczna);
- odzież i sprzęt ochrony osobistej strażaka – 6 kompletów (ubranie
specjalne – kurtka ¾ plus spodnie, buty, hełm, rękawice);
Dla jednostki OSP Stary Węgliniec zakupiono:
- środki łączności (radiotelefon nasobny + ładowarka);
- odzież i sprzęt ochrony osobistej strażaka – 6 kompletów (ubranie
specjalne – kurtka ¾ plus spodnie, buty, hełm, rękawice);
- doposażenie samochodu pożarniczego (agregat prądotwórczy z zestawem
lamp halogenowych i przedłużacz, drabina D10W);
Dla jednostki OSP Ruszów zakupiono:
- zestaw narzędzi hydraulicznych (w skład zestawu wchodzą: pompa, węże,
nożyce, rozpieraki);
- średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki MAN z napędem 4x4;
Dla jednostki OSP Czerwona Woda zakupiono:
- motopompa szlamowa;
- lekki samochód ratowniczo – gaśniczy marki FIAT DUCATO;
W ramach dotychczasowego Planu dokonano także adaptacji części
pomieszczeń w budynku OSP Węgliniec na Posterunek Policji oraz Straży Miejskiej.
Dla jednostki OSP Węgliniec przeznaczono także środki na remont samochodu
ratowniczo – gaśniczego marki STAR 266. Wszystkie jednostki doposażone zostały
również w inny niezbędny sprzęt pożarniczy. W roku 2011 Jednostki OSP Czerwona
Woda i OSP Jagodzin otrzymały nowe pompy pływające Niagara. Gmina przystąpiła
również do programu „Bezpieczny ratownik”, w ramach którego dla jednostek
zakupiony został niezbędny sprzęt i wyposażenie takie jak hełmy bojowe, obrania
ochronne, aparaty powietrzne z sygnalizatorem bezruchu, radiotelefony, specjalne
rękawice i buty. Corocznie w budżecie gminy planowane są także środki na
utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, które przyznawane dla
poszczególnych jednostek w ramach dotacji. Jednocześnie złożone zostały wnioski o
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dofinansowanie zakupu kolejnego samochodu pożarniczego dla jednostki w
Czerwonej Wodzie w ramach projektu pn. „Zakup dwóch pojazdów do przewozu
strażaków w ramach współpracy transgranicznej straży pożarnych Kodersdorf i
Czerwona Woda w celu rozszerzenia i zacieśnienia ich partnerstwa” i w Ruszowie w
ramach projektu pn. „Bezgraniczna i transgraniczna specjalizacja straży pożarnych z
Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania pożarów lasów”.
Projekty te dofinansowane zostaną w 85 % ze środków UE w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska 2007 –2013.
Jednym z najważniejszych elementów składowych systemu bezpieczeństwa w
gminie jest służba zdrowia. Dlatego też przeprowadzono zaplanowane remonty
budynków, w których znajdują się ośrodki zdrowia w Czerwonej Wodzie, Węglińcu i
Ruszowie.
Ponadto we współpracy z gminą Pieńsk w roku 2009 utworzona została Straż
Miejska, której zadaniem jest głównie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz wyegzekwowanie przepisów dotyczących porządku i czystości na terenie gminy.
Straż Miejska doposażona została w nowoczesny mobilny fotoradar.
Gmina prowadzi również ścisłą współpracę z Policją. Corocznie przeznaczane
są środki dla Policji na służby nadterminowe pełnione przez policjantów podczas
imprez plenerowych organizowanych w gminie oraz w okresie świątecznym.
„Wieloletni Plan Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa w Gminie Węgliniec na
lata 2012 – 2016” jest dokumentem długofalowym. Zawiera pogrupowane zadania
(modernizacyjne, zakupy inwestycyjne), które są zaplanowane do realizacji.
Przyjmuje się, że dokument ten będzie aktualizowany poprzez uzupełnienie
danych dotyczących zadań już ujętych w Planie, poprzez wprowadzenie nowych
zadań (w miarę możliwości finansowych gminy) oraz poprzez wykreślenie z
„Wieloletniego Planu Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa w Gminie Węgliniec na lata
2012 – 2016” zadań już zrealizowanych.
Skuteczny monitoring „Wieloletniego Planu Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa
w Gminie Węgliniec na lata 2012 – 2016” wymaga zaangażowania się w proces
planowania wszystkich, których ten proces dotyczy, czyli: radnych, mieszkańców,
wydziałów Urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej.
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III.

WYKAZ / HARMONOGRAM PLANOWANYCH ZADAŃ

1) Plan na 2012 rok
Jednostka OSP
OSP Czerwona
Woda
OSP Ruszów

Doposażenie bazy sprzętowej
(nazwa sprzętu)
Samochód do przewozu strażaków

Wartość sprzętu
brutto
31.250,00 EURO

(zakup w ramach współpracy transgranicznej)

Samochód pożarniczy

51.200,00 EURO

(zakup w ramach współpracy transgranicznej)

2) Plan na 2014 rok
Jednostka OSP

Doposażenie bazy sprzętowej
(nazwa sprzętu)
OSP Czerwona Woda Sprzęt do ratownictwa podczas
OSP Węgliniec
zagrożeń
związanych
z
OSP Stary Węgliniec intensywnymi opadami deszczu i
OSP Jagodzin
silnymi wiatrami
OSP Ruszów
- motopompy szlamowe
dużej wydajności,
- motopompy pływające,
- gumowce typu wodery,
- sztormiaki,
- piły spalinowe do drzewa,
- środki ochrony słuchu.

Wartość sprzętu
brutto
b/d

3) Plan na 2014 - 2016 rok
OSP Czerwona Woda Zakup

OSP Węgliniec

średniego
samochodu
pożarniczego
ratowniczo
–
gaśniczego

b/d

Zakup
ciężkiego
samochodu
pożarniczego
ratowniczo
–
gaśniczego

b/d

OSP Czerwona Woda Remont

- rozbudowa
remizy strażackiej

OSP Jagodzin

Modernizacja
strażackiej

budynku

budynku

b/d

remizy

b/d
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