
Spotkanie gminnego Zarządu OSP 

 

W piątek 17.04.2015 na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy spotkali się wszyscy 

członkowie Zarządu Gminnego OSP na swoim kolejnym roboczym spotkaniu. Zebranie 

otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP Andrzej Knapik witając 

zaproszonych gości i przedstawiając porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie. W 

dalszej części Prezes A. Knapik omówił zebrania sprawozdawcze za rok 2014, jakie odbyły 

się w okresie stycznia i lutego w poszczególnych OSP. Podkreślił sprawny ich przebieg, 

dobrą organizację, miłą atmosferę, zwrócił także uwagę niektórym zarządom na dostosowanie 

posiedzeń do merytorycznych, przekazywanych wcześniej do Zarządów OSP druków 

dokumentujących zebrania. Nadmienił, aby wypełnione dokumenty z zebrań były oddawane 

do ZOG ZOSP najpóźniej do końca marca danego roku kalendarzowego. Z uwagi na 

zbliżający się termin inwentaryzacji pełnej zasobów gminy, zwrócił się do druhów o 

wykasowanie ze stanu wszystkich starych, niesprawnych sprzętów pożarniczych. W 

podsumowaniu odczytał najważniejsze dane liczbowe ze sprawozdania zbiorczego z 

przebiegu zebrań sprawozdawczych.  

W następnym punkcie podsumowano szkolenia podstawowe jakie odbyły się w dwóch 

grupach szkoleniowych. Na dzień dzisiejszy zaświadczenia (z wynikiem pozytywnym) 

dotarły dla 25 druhów z grupy szkoleniowej z Tropiszowa, natomiast dla drugiej grupy 

szkoleniowej z Wawrzeńczyc zaświadczenia jeszcze nie zostały przygotowane przez KMPSP 

w Krakowie. Prezes A. Knapik nadmienił, że w recertyfikacji kursu pierwszej pomocy mimo 

wcześniejszych deklaracji nie wzięło udziału 4 druhów. Zaapelował o przemyślane zgłoszenia 

podczas następnych planowanych szkoleń.  

W dalszej części posiedzenia omówiono wstępnie sprawy organizacyjne związane  

z gminnymi zawodami sportowo - pożarniczymi, które zaplanowano na dzień 28.06.2015r. 

Zarząd postanowił pozostawić zasady udziału drużyn w zawodach takie jak w 2014 roku. 

Druh  Kamil Migas zwrócił się do organizatorów aby przygotowania do zawodów odbywały 

się w godzinach popołudniowych, wówczas druhowie z Pobiednika Małego wezmą w nich 

czynny udział.  

Kolejnym omawianym punktem było ustalenie harmonogramu obchodów Święta 

Strażaków (św. Floriana) na terenie poszczególnych parafii. Druhowie przedstawili pokrótce 

harmonogram przebiegu uroczystości uzgodniony z proboszczami parafii:  

- OSP Pobiednik Mały - 02.05.2015 sobota godz. 17 

- OSP Igołomia-Zofipole i Tropiszów 03.05.2015 niedziela godz. 9
30

 

- OSP Złotniki, Wawrzeńczyce, Stręgoborzyce i Żydów 03.05.2015 niedziela godz. 16
30 

- OSP Dobranowice i Rudno Górne 03.05.2015 niedziela godz. 11
30

. 

Udział w uroczystościach zapowiedzieli członkowie Prezydium ZOG ZOSP i władze gminy. 

Prezes A. Knapik omówił sprawę dot. polisy ubezpieczeniowej następstw 

nieszczęśliwych wypadków i wysokości odszkodowań dla strażaków czynnych OSP na 

przykładzie uszczerbku na zdrowiu druha z OSP Wawrzeńczyce. Podczas szkolenia, druh z 

Wawrzeńczyc złamał nogę i PZU zakwalifikowało złamanie jako 2 % uszczerbku na zdrowiu 

i przyznano mu odszkodowanie w wysokości 300 zł. Obecna polisa za trwały uszczerbek na 

zdrowiu jest wyceniona na 15 tys. zł. - przy składce rocznej 1283 zł. Prezes ZOG przedstawił 

3 propozycje przesłane z PZU na wyższe sumy ubezpieczenia, oczywiście z wyższymi 

opłatami składki: 

1. Suma ubezpieczenia 100 tys. zł.  – składka roczna 9.000 zł. 

2. Suma ubezpieczenia 50 tys. zł. – składka roczna 4.500 zł. 

3. Suma ubezpieczenia 30 tys. zł. – składka roczna 2.700 zł. 

Po odczytaniu propozycji, Druh Robert Kopeć zaproponował, żeby nie zmieniać 

polisy, tylko odkładać co roku przez każdą OSP po 100 zł. przy składkach na ZOG ZOSP, co 



pozwoli dodatkowo wspomóc druhów, którym przytrafi się podobny nieszczęśliwy wypadek. 

Po krótkiej dyskusji zebrani jednogłośnie ustalili, że każda OSP będzie płacić dodatkowo od 

roku 2016 po 100 zł. do Skarbnika Zarządu Oddziału Gminnego, a pieniądze z tej odrębnej 

puli Zarząd Gminny będzie w razie konieczności, po wcześniejszej analizie, wypłacał druhom 

jako dodatek do odszkodowania. W tym wariancie dotychczasowa polisa pozostaje bez 

zmian.  

W temacie spraw bieżących Prezes A. Knapik zwrócił uwagę druhom na dokładne, 

precyzyjne, czytelne i estetyczne opisywanie faktur za paliwo, badania techniczne 

samochodów pożarniczych, i wszelkich innych faktur / rachunków za wydatki ponoszone 

przez Gminę na utrzymywanie gotowości bojowej OSP. Poinformował o podjętej przez Radę 

Gminy uchwale w sprawie przekazania środków do KM PSP w Krakowie na pokrycie 

kosztów przeglądów aparatów powietrznych i o porozumieniu zawartym w tej sprawie 

pomiędzy Wójtem Gminy a Komendantem Miejskim PSP.   

Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, po krótkiej dyskusji, wzorem lat 

ubiegłych, podjęli jednogłośnie decyzję o przeznaczeniu kwoty 700 zł. na ufundowanie 

nagród  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy za udział w konkursie związanym z tematyką 

pożarniczą.  

 W dalszej części posiedzenia druhom zostało rozdane pismo Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie uregulowania spraw związanych z ubezpieczeniem konserwatorów 

OSP, którzy posiadali umowy zlecenia z Urzędem Gminy na konserwację sprzętu p. poż. 

            Komendant Gminny Jan Dzięga zwrócił się do druhów o prawidłowe wypełnianie kart 

z wyjazdów do akcji, dodał, że wszystkie błędnie wypełnione w jakiejkolwiek pozycji karty 

będą zwracane. Prezes A. Knapik poinformował o przygotowywanej przez OSP Złotniki akcji 

honorowego oddawania krwi, zaplanowanej na dzień 14 czerwca b.r. Zaapelował o włączenie 

się druhów ze wszystkich OSP do akcji honorowego krwiodawstwa, która zostanie 

naglośniona i rozpropagowana (m.in. poprzez tematyczne plakaty) na początku czerwca. 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP podjął również decyzję o przekazaniu kwoty 200 zł. na 

ufundowanie drobnych upominków dla honorowych krwiodawców.  

 Następnie ZOG ZOSP podjął decyzję w sprawie przechowywania i konserwacji nowo 

zakupionej motopompy TOHATSU. Komendant Gminny zaproponował, aby motopompa 

była w jednej z dwóch jednostek włączonych do KSRG. Zebrani zgodzili się z takim 

stanowiskiem. W związku z tym, że chęć przechowywania i konserwacji motopompy 

zadeklarowali obaj Prezesi OSP z KSRG, zarządzono losowanie, w którym rozstrzygnięcie 

wypadło na korzyść OSP Wawrzeńczyce. Ustalono również, że po odprawie przed zawodami 

odbędzie się instruktaż obsługi motopompy w siedzibie jednostki.  

 Wójt Gminy Józef Rysak zwrócił się z podziękowaniem dla druhów za wsparcie 

okazane w trudnych chwilach po śmierci ojca i liczny udział OSP w uroczystości 

pogrzebowej,  szczególnie za udział pocztu sztandarowego z OSP Tropiszów, Prezesa 

Zarządu Oddziału Gminnego oraz Komendanta Gminnego. W kilku słowach odniósł się do 

wcześniej omawianych tematów, akceptując rozstrzygnięcia przyjęte przez ZOG ZOSP. 

Następnie głos zabrał Pan Stefan Nawrot, który na wstępie wystąpienia przeprosił, że z 

powodu choroby nie wziął udziału w zebraniach sprawozdawczych. Przypomniał zebranym, 

aby zwracali uwagę na osoby wyjeżdżające do akcji ratowniczych, w których mogą 

uczestniczyć tylko ci druhowie  którzy mają do tego stosowne uprawnienia (szkolenia i 

zaświadczenia lekarskie). Wyraził zadowolenie z zakupu motopompy, podkreślając, że każda 

jednostka będzie miała równe szanse w walce o zwycięstwo podczas zawodów. 

Przewodniczący S. Nawrot poinformował, że w tym roku Rada Gminy przeznaczyła w 

budżecie gminy najwyższą z dotychczasowych kwotę ok. 900 tys. zł. na szeroko pojętą 

działalność OSP, łącznie z zadaniami inwestycyjnymi, remontowymi, zakupami i 

utrzymaniem gotowości bojowej. Nadmienił również, że w b.r. odbędzie się spotkanie Rady 



Gminy nt. działalności OSP. Kończąc, życzył wszystkim drużynom pożarniczym sukcesów 

podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.  

 Na koniec Prezes A. Knapik powrócił do tematu inwestycji i sukcesywnej wymiany 

taboru samochodowego. OSP Złotniki sprzedała Żuka, a DAF ma już przeszło 40 lat i jeśli 

zostanie przez serwis doprowadzony do sprawności technicznej, to na warunkach serwisowo-

archiwalnych może zostać przekazany do OSP Dobranowice, która skasuje dotychczasowy 

stary pojazd. W związku z niedawnym włączeniem jednostki ze Złotnik do KSRG zarówno 

gmina jak i Zarząd jednostki planują zakup samochodu pożarniczego ciężkiego. Poczyniono 

już starania w tej sprawie, obecnie zostały wysłane przez Urząd Gminy zapytania ofertowe. 

Przypomniał, że dla OSP Igołomia-Zofipole będzie niebawem budowany nowy garaż 

dwustanowiskowy. Prezes ZOG ZOSP wyraził też nadzieję, że OSP Wawrzeńczyce doczeka 

się nowego samochodu pożarniczego dofinansowanego w znacznej mierze z MRPO. Dodał, 

że w OSP Żydów jest również Żuk, który powinien zostać sprzedany, co poddał pod rozwagę 

Zarządu jednostki.   

Na tym posiedzenie ZOG ZOSP w Igołomi - Wawrzeńczycach zakończono.  

 


