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Druhna i Druhowie Prezesi 
Zarządów Oddziałów Powiatowych

Szanowni Druhowie

W grudniu odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, na 
którym przyjęto informację z działalności w roku 2013 – informacja ta jest dostępna na naszej 
stronie  internetowej  w  zakładce  „o  nas”,  informacja  „Posiedzenie  Zarządu  Oddziału 
Wojewódzkiego i Strażacka Wigilia” w formacie PDF.

Przesyłamy  informacje  o  wybranych  zagadnieniach  związanych  z  działalnością
w 2014 roku. Przyjęty został kalendarz zadań statutowych na b.r. – w załączeniu – niektóre
z planowanych zadań poniżej zostały przedstawione szerzej.

− PILNE - Wnioski o dofinansowanie budowy i remontów remiz – prosimy o składanie 
na drukach HA/09/01 bez załączników, w części II - charakterystyka OSP prosimy
o  opisanie  charakterystyki  OSP  oraz  całości  zadania,  w  którym  podana  będzie 
wartość planowanego remontu – budowy i skąd będą pochodziły pozostałe środki. 
Wnioskowana  kwota  dofinansowania  nie  może  być  większa  niż  50%  wartości 
zadania.  Sugerujemy,  aby z poziomu ZOP wpłynął 1 wniosek na 20 OSP. Termin 
składania wniosków 14 lutego. 

− PILNE -  Wnioski o dopłatę zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych – 
podobnie jak w latach  poprzednich składane powinny być  przez OSP na wniosku 
HA/10/01.  Do  wniosku  prosimy  załączyć  oświadczenie  –  deklarację  samorządu 
gminnego na współfinansowanie zadania.  Wysokość dopłat bez zmian 150 tys.  do 
samochodu  ciężkiego  i  średniego  oraz  50  tys.  do  lekkiego.  Termin  składania 
wniosków 14 lutego. 

− PILNE – Wnioski o dofinansowanie zakupów sprzętu -  termin 14 lutego – szczegóły 
i wykaz sprzętu w oddzielnym piśmie.

− Wnioski na medale (złote, srebrne, brązowe)   – prosimy o składanie na 2 miesiące 
przed planowanym wręczeniem.

− Wnioski  na  Złoty  Znak  Związku  i  Medal  Honorowy  im.  Bolesława  Chomicza   
prosimy,  aby  były  wypełniane  maszynowo/komputerowo  i  w  dobry  sposób 
uzasadnione. Mile widziane załączone do wniosku zdjęcie portretowe osoby, której 
on dotyczy. Brak wniosków na ZZZ i Medal B.Ch. w terminie do 25 kwietnia będzie 
traktowany jako brak kandydatów z powiatu. 
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− Zebrania sprawozdawcze w OSP powinny się zakończyć do 31 marca b.r., a po ich 
przeprowadzeniu  (sukcesywnie)  powinny  zostać  wypełnione  raporty  OSP
i wprowadzone do systemu przez oddziały gminne. 

− Przypominamy o Funduszu Pomocy Wzajemnej, proszę o rozpropagowanie sprawy 
opłacania składek w podległych jednostkach (10 zł od jednostki OSP na rok). W 2013 
roku wpłaty dokonało zaledwie 3% OSP. 

− Trwa  konkurs  plastyczny  –  termin  składania  prac  na  eliminacje  wojewódzkie  
15 stycznia br. Jego wyniki będą podane na naszej stronie internetowej na początku 
lutego.  Spotkanie  laureatów  odbędzie  się  w  terminie  do  15  kwietnia,  szczegóły 
zostaną podane w odrębnym piśmie.

− Przypominamy o konkursie Kronik OSP – na kroniki oczekujemy do końca maja br. 
Kroniki  ocenione  w  przeciągu  dwóch  ostatnich  lat  nie  mogą  uczestniczyć
w konkursie. Zachęcamy jednostki OSP do pisania i prezentacji swoich kronik.

− Przypominam o etapach eliminacji  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
W miesiącu  kwietniu  planowane są eliminacje  wojewódzkie.  Nie  ulegają  zmianie 
zasady zgłaszania uczestników – po 1 osobie z każdej grupy wiekowej.  Zgłoszenia 
przyjmujemy do 8  kwietnia (protokoły  i  informacje  o  przebiegu  eliminacji,  karty 
uczestników).  Regulamin  i  druki  do  pobrania  na  naszej  stronie  w  zakładce
inf. prawne i regulaminy. Eliminacje powiatowe odbędą się w Elblągu.

− Prosimy  o  zwiększenie  prenumeraty  czasopisma  „STRAŻAK”.  W  naszym 
województwie  rozprowadzane  są  262  egzemplarze  –  a  mamy  555  Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 

− Zgodnie z naszą już 20-letnią tradycją organizujemy w okresie letnim obozy dla MDP 
w  Kikitach  gmina  Jeziorany  dla  naszej  młodzieży  z  województwa.  Planowane 
terminy w b.r. to 29 czerwca -12 lipca, 13 lipca – 26 lipca, oraz 27 lipca - 9 sierpnia. 

− Wnioski o nadanie sztandarów dla OSP powinny być złożone w terminie 6 miesięcy 
przed planowanym wręczeniem. Przypominamy, że Ochotnicze Straże Pożarne mogą 
wnioskować  o  nadanie  medali  dla  zbiorowości  za  25  lat  działalności  –  medal 
brązowy, za 50 lat srebrny, za 75 lat złoty oraz za co najmniej 100-letnią działalność 
Złoty Znak Związku.

Zachęcamy do odwiedzania  strony internetowej  Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Olsztynie www.zosprp.olsztyn.pl, gdzie można pobrać potrzebne druki, znaleźć 
najnowsze informacje o naszych działaniach, przeprowadzanych konkursach, szkoleniach itp.

Przypominamy  także,  że  prowadzimy  działalność  handlową  w  zakresie  sprzętu, 
materiałów  szkoleniowych,  upominków,  umundurowania  i  wszelkiego  innego 
zapotrzebowania zgłaszanego przez OSP. Prosimy o realizację zakupów w naszym biurze.

Załączniki:

- Kalendarz zadań statutowych i imprez programowych

Do wiadomości:

1- Członkowie prezydium ZOW ZOSP RP woj. Warmińsko-Mazurskiego 
2- Prezesi OSP – proszę o przekazanie poprzez ZOP
3- Komendanci Gminni ZOSP RP – przesłano tylko elektronicznie (niestety nie wszyscy komendanci posiadają

i korzystają z poczty mailowej) 
4- KW, KM i KP PSP – wersja elektroniczna
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