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Pan
Łukasz Kołwzan

Radny Rady Miejskiej
w Drezdenka

Nawiązując do Pana interpelacji informuję/ że nie ma możliwości
przekształcenia jakiejkolwiek jednostki OSP w jednostkę zawodową/ mowa jest
o powołaniu Zawodowej Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej.
List intencyjny z pozytywnym stanowiskiem Rady Miejskiej w Drezdenku oraz
pozytywną opinią Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Kraj.
i Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. został przesłany do
Komendy Głównej PSP w Warszawie . Powołanie Zawodowej Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej czy choćby Posterunku PSP wiąże się z przyznaniem przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji minimum 25 etatów
(6-8 strażaków na Jednej zmianie, razy 3 zmiany/ plus 2-3 osoby obsługi).
Wobec powyższego powołanie JRG uzależnione jest od KG PSP i Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz przeprowadzeniu naboru osób spełniających
odpowiednie wymagania zdrowotne/ posiadających określone uprawnienia
i kwalifikacje.
Pyta Pan co z Ochotniczą Strażą Pożarną w Drezdenka w przypadku powołania
jednostki zawodowej/ otóż nie ma żadnych przeszkód aby obok JRG
funkcjonowała OSP/ gdyż warunki lokalowe w nowej remizie w zupełności na to
pozwalają. Jednostka OSP Drezdenko traktowana byłaby jako tak zwany „drugi
wyjazd" i podejrzewam/ że byłaby dysponowana jednocześnie z zastępem JRG.
Warunki lokalowe w nowej remizie / po wykończeniu piętra w zupełności będą
wystarczające na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej.
Odpowiadając Panu na pytanie dotyczące zakupu nowego samochodu
strażackiego dla OSP Drezdenko informuję/ że zgodnie z zaleceniem Komendanta
Głównego PSP rozpisano przetarg na zakup średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego/ który wygrała firma MOTO TRACK z Kielc za cenę 780.000/00 ( 300
tyś. - Gmina Drezdenko/ 312 tyś. - NFOS i WFOS/ 148 tyś. Komenda Główna PSP
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego/ 20 tyś. - OSP Drezdenko

(SPONSORZY)). Obecnie samochód jest zabudowywany na podwoziu marki Man
i jego odbiór przez OSP Drezdenko planowany jest na połowę miesiąca listopada.
Odpowiadając na kolejne Pana pytanie dotyczące placu manewrowego oraz
//przeprowadzki" OSP Drezdenko do nowej remizy informuję/ że jesteśmy
obecnie na etapie wykonania szaf do szatni dla strażaków oraz umeblowania
punktu alarmowania - dyżurki i pomieszczenia socjalnego - kuchni a także
wykonania nowego systemu łączności i alarmowania wraz z przeniesieniem

syreny z budynku hali sportowej na budynek nowej remizy. Prace te mają być
ukończone do połowy miesiąca października co umożliwi prawidłowe
funkcjonowanie jednostki i pozwoli na przeniesienie siedziby OSP Drezdenko na
ulicę Kolejową 10.
Jeżeli chodzi o plac manewrowy to jest on dużo większy/ szerszy i wygodniejszy
niż istniejący wyjazd mający szerokość chodnika i ulicy Nowogrodzkiej.
Powiększanie go w tej chwili wymagałoby zaangażowania dodatkowych środków
finansowych i do czasu „przeprowadzki" i fizycznych prób wyjazdu i parkowania
samochodów będących na wyposażeniu OSP Drezdenko nie będzie on
powiększany. W przypadku dużych trudności z wyjazdem z remizy będziemy
rozważać jego poszerzenie.

Informuję również/ że pomieszczenia po starej remizie OSP Drezdenko
przy ulicy Nowogrodzkiej 3 planujemy przeznaczyć na archiwum dla Urzędu
Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy Drezdenko.
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