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W odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Mosinie Pana Łukasza
Kasprowicza z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie bezpieczeństwa wodnego na terenie Gminy
Mosina uprzejmie wyjaśniam, że na terenie gminy rzeka Warta w całości przebiega przez
Rogaliński Park Krajobrazowy. Na terenie tego parku położone jest jezioro w Baranówku
a wszystkie pozostałe jeziora leżą w granicach Wietkopolskiego Parku Narodowego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r., nr 208, poz. 1240 ze zm.)
za bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie parku narodowego
lub krajobrazowego odpowiada właściwy dyrektor parku.

Jednocześnie nadmieniam, że Ochotnicze Straże Pożarne nie są podmiotami
uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego w rozumieniu art. 12 cytowanej
ustawy.

W tym miejscu warto podkreślić, że Burmistrz Gminy Mosina działając na rzecz
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy doprowadził do powołania w Mosinie
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, która będąc trzonem
Kraj owego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego jest zobowiązana do prowadzenia działań
ratowniczych na poziomie interwencyjnym. Ponieważ włączona do KSRG jednostka
OSP Mosina stanowi doskonałe uzupełnienie tych działań oraz zważywszy na ciągły rozwój
i podnoszenie kwalifikacji ratowniczych strażaków ochotników, widząc potrzebę
sprzętowego wsparcia jednostki OSP Burmistrz Gminy zlecił Komendantowi Gminnemu OSP
pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację proponowanego zakupu
sprzętu. Dopiero pozyskanie zewnętrznych środków finansowych i określenie wysokości
brakującej kwoty będzie podstawą wystąpienia Burmistrza Gminy do Rady Miejskiej
w Mosinie o wyrażenie zgody na częściowe finansowanie wskazanych przez Komendanta
Gminnego OSP zakupów sprzętu przeznaczonego do wodnych działań ratownizych.
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