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Informuję, że w dniu 11 grudnia 2009 roku o godz. 10
00

 odbędzie się narada  

z Komendantami Gminnymi Ochrony Przeciwpożarowej oraz pracownikami prowadzącymi 

sprawy ochrony przeciwpożarowej, natomiast w dniu w dniu 17 grudnia 2009 roku o godz. 

18
00

 odbędzie się odprawa dla Naczelników Jednostek OSP typu „S” z terenu powiatu 

wolsztyńskiego. 

Tematyką spotkań będzie między innymi: 

1. Organizacja przez KP PSP w Wolsztynie na 2010 r. w zakresie: 

- kursów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, 

- szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego, 

- ćwiczeń powiatowych, na obiektach, 

- inspekcji gotowości operacyjnej, 

- zawodów sportowo-pożarniczych. 

2. Omówienie przeglądów technicznych pojazdów i sprzętu OSP. 

3. Analiza wyjazdów, mobilność oraz zasady dysponowania jednostek OSP do zdarzeń. 

4. Kwalifikacje oraz wymagania i kryteria doboru strażaków ratowników OSP biorących 

udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych (wytyczne JOT). 

5. Sporządzanie informacji ze zdarzeń (dokumentacja operacyjna – meldunek ze 

zdarzenia, karta udzielonej pomocy medycznej, postanowienie o przekazaniu miejsca 

objętego działaniem ratowniczym). 

6. Zapewnienie gotowości operacyjnej w szczególności jednostek OSP wchodzących  

w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (analiza posiadanego sprzętu 



będącego w dyspozycji, środki gaśnicze i neutralizatory, wprowadzanie pojazdów  

i sprzętu do podziału bojowego). 

7. Plan imprez strażackich w 2010r. 

8. Plan zakupów na 2010 rok z pieniędzy przeznaczonych na KSRG: 

- samochodów, 

- sprzętu, 

- środków łączności, 

- umundurowania, 

- wyposażenia osobistego. 

9. Sprawy bieżące. 

Proszę o przekazanie informacji o odprawie Naczelnikom jednostek OSP z terenu danej 

gminy oraz Komendantom Gminnym OSP. Jednocześnie proszę o przygotowanie pytań  

z Państwa strony, które powinny zostać poruszone na powyższych odprawach. Informację 

wraz z pytaniami proszę przesłać w terminie do 9 grudnia br. do siedziby tutejszej Komendy 

na adres: kppspwolsztyn@psp.wlkp.pl 
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