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W załączeniu przekazuję kserokopię interpelacji radnego Łukasza Kasprowicza
w sprawie bezpieczeństwa wodnego na terenie gminy Mosina.
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Rada !flejska w Mosinie
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WNIOSKI! INTERPELACJEIZAPYTANIA RADNEGO

Imię i Nazwisko radnego: Łukasz Kasprowicz

W sprawie: bezpieczeństwa wodnego na terenie gminy Mosina

Art. 4 punkt 2 ustęp 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych zobowiązuje burmistrza

gminy do zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych znajdujących się na terenie

gminy.
W związku z tym proszę o odpowiedź, jakie starania podjął burmistrz od momentu złożenia przeze

mnie wniosku w sprawie zakupu ratowniczego sprzętu pływającego dla straży pożarnej? Od chwili

złożenia przeze nie wniosku w sprawie zakupu wielofunkcyjnego poduszkowca dla strażaków minęło

kilka lat, a gmina/ burmistrz do dziś nie zakupiła nawet łodzi! pontonu.

W dniu 8 maja br. Doszło do tragicznego wypadku, w wyniku na rzecze Warcie w Rogalinku na

skutek którego zginął człowiek, być może mieszkaniec naszej gminy.
Jak podaje straż pożarna na swojej stronie internetowej opisując to zdarzenie, jednym z powodów

śmierci tego człowieka było zbyt późne nadejście pomocy. Z uzyskanych informacji, na miejsce

zdarzenia po około godzinie przybyła łodzią ekipa straży pożarnej z Poznania.
Strażacy z Mosiny, gdyby byli wyposażenie w pływający sprzęt ratowniczy, mogliby przystapić do

odpowiednich działań w przeciągu kilku minut.
Zbliżają się wakacje, rzeka Warta, jezioro Dymaczewskie, żaglówki, dzieci na wodzie, wypadki....

W związku z powyższym po raz kolejny raz proszę o rozważenie zakupu odpowiedniego

pływającego sprzętu ratowniczego dla straży pożarnej w Mosinie. Wnoszę też o pilne wykonanie
pozostałych działań w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa na wodzie wśród dzieci i młodzieży o

których mówi w/w ustawa.
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Łukasz Kasprowicz


