
ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE OSP ZA ROK 2012r. 

 

       Zgodnie z harmonogramem przyjętym w grudniu ubiegłego roku na posiedzeniu Zarządu 

Oddziału Gminnego Związku OSP w Igołomi–Wawrzeńczycach, w OSP działających na 

terenie gminy, w okresie od 12 stycznia do 02 marca 2013r. odbyły się zebrania 

sprawozdawcze za rok 2012. Przypomnijmy, dwie jednostki OSP z Wawrzeńczyc i Rudna 

Górnego należą do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego. W gminie funkcjonuje 

ponadto przyjęty przez Zarząd Oddziału Gminnego nieoficjalny podział OSP na tzw. 

„wiodące” (Wawrzeńczyce, Złotniki, Tropiszów, Igołomia–Zofipole) i tzw. „wspierające” 

(Rudno Górne, Stręgoborzyce, Pobiednik Mały, Dobranowice, Żydów).  

Zarządy poszczególnych OSP złożyły sprawozdania z działalności za rok ubiegły i 

przedstawiły plany pracy na rok 2013. Wszystkie Zarządy OSP w głosowaniach jawnych 

uzyskały absolutorium. Zarządy pozostały w niezmienionych składach, wyjątkiem jest OSP 

Tropiszów, gdzie funkcję W-ce Prezesa objął Sylwester Luty, a członka Zarządu Oddziału 

Gminnego Tadeusz Bracha (przypomnijmy, obie funkcje pełnił zmarły w roku ubiegłym śp. 

druh Wojciech Grzęba). We wszystkich zebraniach sprawozdawczych wziął udział Wójt 

Gminy Józef Rysak oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – 

Prezes Andrzej Knapik, Komendant Gminny Jan Dzięga i Skarbnik Zarządu Oddziału 

Gminnego Stanisław Wilkosz (zastąpił w roku ubiegłym druha Mariusza Migasa, który złożył 

rezygnację z pełnionej funkcji). W większości zebrań odnotowano obecność przedstawicieli 

władz gminnych w osobach Przewodniczącego Rady Gminy Stefana Nawrota i Z-cy Wójta 

Gminy Henryka Jończyka. Poza tym w zebraniach OSP należących do KSRG uczestniczył  

Z-ca Dowódcy JRG 4 w Krakowie mł. bryg. Marek Drąg. Na odrębne zaproszenie Zarządu 

OSP Tropiszów przybyli na zebranie sprawozdawcze goście honorowi – Poseł Na Sejm RP 

Ireneusz Raś (przyjęty uchwałą Zarządu na honorowego członka Tropiszowskiej Jednostki), 

Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie bryg. 

Stanisław Nowak (obecny także na zebraniu w Rudnie Górnym) i Dowódca JRG 4 w 

Krakowie bryg. Janusz Chawiński. Należy wspomnieć również o obecności części Pań i 

Panów Radnych oraz Sołtysów z miejscowości, w których mają swe siedziby OSP, a także o 

czynnym udziale przedstawicielek, współpracujących ze strażakami, Kół Gospodyń 

Wiejskich.  

      W trakcie zebrań druhowie dokonywali oceny statutowej działalności na rzecz 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz bezinteresownej pracy dla dobra społeczności lokalnych, 

mieszkańców gminy i nie tylko. Analizowano wyniki kontroli przeprowadzonych przez 



oficerów KM PSP w Krakowie w roku ubiegłym we wszystkich OSP z terenu gminy. 

Zarówno oceny Komisji Rewizyjnych poszczególnych OSP jak i podsumowujące okres 

sprawozdawczy oceny osób zaproszonych i gości, dotyczyły nie tylko sukcesów, ale także 

niedociągnięć. Dla Zarządu Oddziału Gminnego takie zebrania dają niejako wskazówki, co do  

kształtowania dalszych kierunków działalności, stąd regularna obecność na zebraniach 

członków Prezydium ZOG ZOSP. W kilku miejscowościach wspominano znanego 

większości starszych strażaków, zmarłego 14.10.2012r. w wieku 83 lat druha Stanisława 

Kwiatka, wieloletniego Naczelnika OSP Wawrzeńczyce oraz Komendanta Gminnego w 

latach 70 –tych, 80 –tych i na początku 90 –tych ubiegłego stulecia, odznaczonego 

najwyższymi odznaczeniami związkowymi: Złotym Znakiem Związku OSP RP i Medalem 

Honorowym im. Bolesława Chomicza.  

      W 2012 roku wszystkie wydatki bezpośrednio i pośrednio związane z działalnością 

statutową Ochotniczych Straży Pożarnych zamknęły się wartością ponad 343 tys. zł. Są to nie 

tylko koszty bieżącego utrzymania jednostek oraz zapewnienia gotowości bojowej OSP 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak składki na ubezpieczenie strażaków i samochodów 

pożarniczych OC, NW, wynagrodzenia kierowców i konserwatorów, zakup paliwa i części do 

samochodów, koszt napraw bieżących, przeglądów i badań technicznych, naprawy i 

modernizacje stacji selektywnego wywoływania (alarmowania), opłaty za ogrzewanie części 

bojowych w budynkach strażackich, przeglądy aparatów powietrznych, gaśnic, koszt badań 

lekarskich i psychologicznych kierowców. Wydatki te to także wypłata ekwiwalentów za 

udział w akcjach ratowniczych (przypomnijmy, druhowie przed rokiem zrezygnowali 

dobrowolnie z ekwiwalentów za udział w szkoleniach) oraz już od kilku lat dość znaczne 

wydatki remontowe w ramach programu „Małopolskie Remizy” (w roku ubiegłym 

termomodernizacja budynku OSP Dobranowice na kwotę blisko 81,5 tys. zł, z 

dofinansowaniem Zarządu Województwa Małopolskiego w wys. 35 tys. zł.). Zakupiono także 

nowy atestowany zestaw przeszkód na zawody sportowo – pożarnicze, a przy budynku 

garażowym OSP w Igołomi pojawił się boks garażowy na otrzymany z KM PSP lekki 

samochód pożarniczy. W puli wydatków mieści się także koszt zorganizowanych przez gminę 

szkoleń dofinansowanych z projektu POKL, w których kilkunastu strażaków nabyło 

uprawnienia z zakresu pierwszej pomocy, obsługi pilarek, a także ukończyło podstawowy 

kurs komputerowy.  

Jak wynika ze złożonych podczas zebrań sprawozdań, strażacy ochotnicy z terenu Gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce brali udział w roku 2012 łącznie w blisko 180 akcjach ratowniczych 

zaewidencjonowanych przez KM PSP (wszystkich większych i mniejszych akcji było ponad 



200), a to nieco więcej niż w 2011r. Akcje dotyczyły zarówno pożarów (znacznie więcej 

zdarzeń niż w 2011r), jak i wypadków i kolizji na drogach (głównie drodze krajowej nr 79, na 

której w stosunku do roku poprzedniego ilość zdarzeń zmniejszyła się). Pozostałe działania 

związane były z miejscowymi zagrożeniami, jak choćby cięcie drzew i gałęzi.  

Strażacy tradycyjnie już pomagali w organizacji i zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez 

organizowanych na terenie gminy: uroczysty powtórny pochówek żołnierzy armii austriackiej 

i rosyjskiej w Wawrzeńczycach, piknik Stowarzyszenia Chrześcijańskiego „Ognisko” w 

Pobiedniku Małym, uroczystości kościelne Wielkiego Tygodnia, Bożego Ciała. Oczywiście 

największa ilość druhów została wydelegowana do przygotowania i zabezpieczania 

największej corocznej imprezy masowej Małopolskiego Święta Warzyw na terenie lotniska w 

Pobiedniku Wielkim. Delegacje i poczty sztandarowe OSP reprezentowały gminę także 

podczas IX dnia pielgrzyma strażaków i ich rodzin w Sanktuarium w Hebdowie.  

W poprzednich latach m.in. dzięki dobrej współpracy z Wójtem Gminy i Radą Gminy 

Igołomia – Wawrzeńczyce udało się znacząco doposażyć jednostki strażackie w brakujący im 

wówczas sprzęt. Na dzień dzisiejszy lista wyposażenia OSP w sprzęt ratowniczy jest dość 

imponująca. Jednostki w trakcie zebrań nie wnosiły o zakup dodatkowego wyposażenia. 

Przed Zarządem Oddziału Gminnego i Zarządami OSP w najbliższych latach trudne zadanie 

sukcesywnej i rozsądnej wymiany taboru samochodowego. Ale ta misja musi jednak 

poczekać na lata „lepsze finansowo”, gdyż obowiązujące aktualnie przepisy ustawowe i 

wykonawcze (rozporządzenia oraz wytyczne KG PSP w Warszawie) – zmuszają Zarząd 

Oddziału Gminnego do położenia „nacisku” na odpowiednie specjalistyczne doszkolenie 

druhów biorących udział w akcjach ratowniczych. Wymogi szkoleniowe w stosunku do 

strażaków ochotników znacznie wzrosły (szczególnie dla jednostek należących do KSRG). 

„System szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” 

zwiększył zakres (a tym samym i czas) pierwszej i drugiej części szkolenia podstawowego 

(łącznie 13 dni szkoleniowych), w którym w okresie styczeń – luty na terenie JRG 4 i JRG 6 

w Krakowie uczestniczyli niektórzy druhowie z Wawrzeńczyc, Igołomi–Zofipola, Rudna 

Górnego, Tropiszowa i Złotnik, zaliczając pozytywnie egzamin końcowy w dniu 17.02.2013r. 

Ale ilość przeszkolonych jest jeszcze zbyt mała i ZOG ZOSP planuje powtórzenie szkolenia 

podstawowego w KM PSP w roku 2013. Zwiększyły się również wymogi dotyczące 

nabywania uprawnień przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w OSP. Dotychczas 

stosowne zaświadczenie (po otrzymaniu wymaganych dokumentów jak prawo jazdy 

odpowiedniej kategorii, badanie lekarskie, psychologiczne) wydawał w tym przedmiocie 

Wójt Gminy. Od 19.01.2013r. wydanie odpowiedniego zezwolenia należy do Starosty. Jest 



jednak dodatkowy warunek – ukończenie odrębnego szkolenia w Ośrodku Doskonalenia 

Techniki Jazdy wyższego stopnia (minimum 5 dni szkolenia – oczywiście odpłatnego).  

Tak więc przed strażakami ochotnikami czas szkoleń. Im więcej druhów zaliczy pozytywnie 

egzaminy końcowe – tym lepiej dla nas wszystkich. Jest jednak podstawowy problem, mocno 

sygnalizowany i analizowany na wszystkich zebraniach – problem braku wolnego czasu. 

Osoby wstępujące w szeregi OSP to przecież ochotnicy, którzy w tej niełatwej 

rzeczywistości, bardzo często utrzymują siebie i rodziny z całorocznej już pracy w 

gospodarstwie rolnym. Niezwykle istotnym jest też fakt przybywających z roku na rok 

członków OSP zatrudnionych w różnego rodzaju zakładach pracy na podstawie zawartych 

umów o pracę.  

Zebrania sprawozdawcze OSP stanowią także doskonałą okazję do wspólnych spotkań 

zarówno osób starszych (druhowie wspierający, honorowi) jak i młodzieży z MDP dziewcząt 

i chłopców. Zebrania organizowane są najczęściej przy pomocy pań z KGW i niekiedy 

połączone są z późniejszą zabawą (okres karnawału sprzyja tego typu imprezom). Ochotnicze 

Straże Pożarne to jedyne organizacje funkcjonujące w wiejskiej społeczności nieprzerwanie 

od dziesięcioleci. Przetrwały różne zawirowania dziejowe w ubiegłym stuleciu, miejmy więc 

nadzieję, że przetrwają i ten bieżący niełatwy okres.   
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