Olsztyn 13 styczeń 2014

Informacja z działalności
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. WarmińskoMazurskiego
oraz realizacji ważniejszych zadań na rzecz OSP
w województwie w 2013 r.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest
ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże
Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania
i realizacji celów statutowych. Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu
strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu
Ojczyźnie.
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa Warmińsko-Mazurskiego
jest jednostką organizacyjną Związku nie posiadającą osobowości prawnej i realizuje cele
określone w Statucie ZOSP RP zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy w Warszawie.
1. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
1.1. Stan organizacyjny OSP.
Według informacji zawartych w elektronicznej ewidencji Związku „System OSP”
w województwie Warmińsko-Mazurskim działa 555 jednostek OSP, z czego 548
w miejscowościach i 7 w zakładach pracy. W porównaniu do roku 2012 (554 OSP)
przybyła 1 jednostka w ogólnym zestawieniu. OSP nowo wpisane do rejestru to Ostróda i
OSP nr 1 Orzysz w powiecie Piskim, a jednostka usunięta z wykazu to OSP Skurpie w
pow. działdowskim. To samo źródło wykazuje, że w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
widnieją 543 OSP, 545 posiada REGON, a 468 NIP.
Jednostek włączonych do Krajowego Systemy Ratowniczo Gaśniczego jest 164, co
stanowi 28,7% ogólnej liczby OSP. W 2013 do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego włączono OSP Drogosze pow. kętrzyński i OSP Jerzwałd pow. iławski.
(jednostki w trakcie procedury włączenia do KSRG – Sząbruk, Gutkowo, Radostowo z
pow. olsztyńskiego, Górne pow. gołdapski, Wojciechy i Lipica z pow. bartoszyckiego)
Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Sadowy wykazuje, że
Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym województwie jest 584 (stan październik 2013).
Jest to o 29 OSP więcej niż w naszych danych. Należy domniemać także, że w danych
KRS nie dokonywano zmian dotyczących wykazu osób wchodzących w skład organu
(zarządu OSP), w niektórych jednostkach od wielu lat. Świadczą o tym zapisy np. w
powiecie olecko-gołdapskim o działających 23 OSP, a przecież ten powiat przestał istnieć
w 2002 roku. Szczegółowe informacje z prośbą o analizę i uporządkowanie tego stanu
przesłano do prezesów ZOP w październiku 2013. Informacje o różnicach w ilości OSP
pomiędzy rejestrem OSP a informacją KRS zawiera poniższa tabela.
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Tabela 1 – wykaz OSP w 2013 roku – dane wg informacji SYSTEM OSP i informacji
Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Sadowy

Ogólna liczba członków OSP to 18 390 osób, w tym 16 741 mężczyzn i 1 649 kobiet.
W Ochotniczych Strażach Pożarnych naszego województwa działa także 1310 członków
wspierających i 1649 honorowych.
Związek OSP RP w województwie działa w 98 oddziałach na poziomie gminnym,
19 powiatowych i jednego wojewódzkiego.
W roku 2013 nastąpiła jedna zmiana w składzie osobowym ZOW - na miejsce Jana
Słupskiego Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przyjęto z dniem
16 grudnia w skład prezydium st. bryg. Mirosława Ruteckiego, który został powołany na
stanowisko komendanta z dniem 1 listopada 2013.
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1.2. Kampania sprawozdawcza w OSP i Związku.
Zgodnie z kalendarzem zebrań przyjętym przez Związek zebrania powinny się
zakończyć do 30 marca, a w terminie do 14 kwietnia powinny zostać wypełnione raporty
OSP w elektronicznym systemie informatycznym Związku – SYSTEM OSP, niestety nie
wszystkie gminy dotrzymały tego terminu.
Problemy zanotowane w trakcie zebrań i zarejestrowane w sprawozdaniach dotyczyły
spraw lokalnych takich jak zakupy sprzętu, remonty remiz oraz spraw szkoleniowych.
1.3. Działalność Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
1.3.1. Plenarne posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.
Zgodnie z planem działania odbyły się dwa posiedzenia pierwsze w dniu 30
kwietnia, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2012 rok i przyjęło plan na 2013,
drugie
w dniu 16 grudnia kiedy to omówiono sprawozdanie z działań ZOW ZOSP RP w roku 2013
oraz o wybranych zagadnieniach realizowanych na rzecz OSP przez inne podmioty,
organizacje i samorządy.
1.3.2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.
Posiedzenia odbyły się w dniu:
14 marca, w trakcie którego zatwierdzono dofinansowania do zakupów sprzętu i
samochodów oraz remontów remiz,
30 kwietnia, na którym głównymi tematami było przyznanie odznaczeń i medali oraz
nadania sztandarów,
30 sierpnia oceniono stopień realizacji zadań ujętych w planie działań na 2013 rok,
wysłuchano informację o pracach komisji powołanych przez ZOW, zaopiniowano wniosek
o osobowość prawną dla ZOP w Gołdapi i podjęto uchwałę o odznaczeniach, członkowie
prezydium odwiedzili Wojewódzkie Centrum powiadamiania Ratunkowego i zapoznali się z
sposobem działania telefonu ratunkowego 112.
20 listopada oceniono i zatwierdzono materiał z działalności ZOW w roku 2013, który
będzie przedstawiony na zarządzie w dniu 16 grudnia
1.4. Biuro Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie
Biuro OW ZOSP RP realizuje zadania polegające na realizacji zadań statutowych
związku oraz wynikających z uchwał przyjętych przez Zarząd. Prace w biurze wykonują
cztery osoby, skład osobowy pracowników nie uległ zmianie od 2010 roku. Środki na płace
i wszelkie z tym związane świadczenia pracownicze pochodzą z wypracowanych funduszy
z handlu. Siedziba biura znajduje się w budynku KW PSP w Olsztynie przy al.
Niepodległości 16, na drugim piętrze co w pewnym stopniu utrudnia działalność handlową.
Łączna powierzchnia biura to niecałe 60 m².
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1.5. Komisje działające przy ZOW ZOSP RP
1.5.1. Komisja historyczna
Odbyły się trzy posiedzenia komisji historycznej: - 11.04. – ukonstytuowanie się
Komisji, 7.06. – wyjazdowe w Lidzbarku (Welskim), 6.12. – podsumowanie działalności
w roku 2013
Członkowie Komisji skupiają swą uwagę na wybranych przez siebie zagadnieniach
wynikających z planu pracy, opracowanego na obecną kadencję ZOW – w zakresie:
dokumentacji ikonograficznej oraz kronik, przeprowadzania wywiadów z weteranami
strażackimi, nawiązywania kontaktów z wszelkiego rodzaju placówkami muzealnymi,
dokonywania kwerendy archiwalnej (dotyczy Archiwum Państwowego w Olsztynie –
przewodniczący Komisji), organizowania Centrum Informacji Archiwalnej ZOW zgodnie z
wymogami dotyczącymi archiwów zakładowych łącznie z księgozbiorem – przewodniczący
Komisji.
1.5.2. Komisja do spraw młodzieży
Odbyły się dwa posiedzenia. Na pierwszym kwietniowym spotkaniu komisja
ukonstytuowała się, opracowała regulamin oraz plan pracy na rok 2013. W lipcu
zorganizowano posiedzenie wyjazdowe w Kikitach na obozie MDP. Członkowie Komisji
skupili swoją działalność na zweryfikowaniu stanu faktycznego MDP w województwie,
celów i zadań MDP, działalności dydaktycznej i wychowawczej. Tematem posiedzeń była
też wymiana doświadczeń w prowadzeniu młodzieży pomiędzy członkami Komisji, a także
problemy związane z działalnością MDP tj. brakiem umundurowania, brakiem dopłat,
brakiem materiałów dydaktycznych oraz brakiem funduszy na konkursy oraz
przygotowanie do zawodów. Zwrócono także uwagę na brak współpracy z Zarządami
Powiatowymi odnośnie przekazywania informacji poszczególnym jednostkom.
1.5.3. Wojewódzka komisja rewizyjna
Komisja rewizyjna obradowała w ciągu roku dwa razy – w lutym i grudniu.
Najpierwszym posiedzeniu oceniono budżet OW ZOSP RP za rok 2012. szczegółowe
informacje z pracy komisji znajdują się w protokółach komisji
1.5.4. Wojewódzki sąd honorowy
Wojewódzki Sąd Honorowy spotkał się na jednym posiedzeniu w trakcie którego
omówiono: zakres spraw podlegających rozstrzygnięciom przez Sądy Honorowe ZOSP
RP, problematykę trybu prac sądu, rolę i zadania rzeczników Sądu Honorowego oraz
zakres ich działalności, oraz potrzebę pracy nad kanonem postawy moralnej strażaka i
działacza Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

1.6. Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami
1.6.1. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, Prezydium, oddziały powiatowe i gminne
Związku oraz biuro utrzymywały bieżącą współpracę z komendantem wojewódzkim i
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komendantami miejskimi / powiatowymi PSP. Uwidoczniła się ona tak jak w latach
poprzednich szczególnie w następujących działaniach:
- bieżąca wymiana informacji, dot. problematyki Związku OSP i PSP,
- udzielenie nieodpłatnej wszechstronnej pomocy ogniwom Związku
przez jednostki organizacyjne PSP,
- obsługa zebrań sprawozdawczo-wyborczych i opracowanie
indywidualnych raportów OSP,
- analiza i ocena działań ratowniczych OSP i podejmowanie
przedsięwzięć usprawniających,
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych,
- organizacja szkoleń dla OSP oraz obozów szkoleniowowypoczynkowych dla MDP,
- przekazywanie do OSP sprzętu i wyposażenia z jednostek PSP,
- przeprowadzanie przeglądów operacyjno-technicznych w OSP i przekazywanie ocen
i wniosków „z przeglądów” wójtom i burmistrzom,
- przygotowanie organizacyjno-techniczne uroczystości OSP,
- rozdział i nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem funduszy z KSRG oraz pomoc
w uzyskiwaniu dodatkowych środków finansowych,
- pomoc w instalowaniu i utrzymaniu środków alarmowania (DSP) i radiowego sprzętu
łączności.
Współpracę należy ocenić jako dobrą. Niestety są odnotowywane informacje
docierające od członków OSP, że czasami współpraca mogłaby przebiegać lepiej. Nie
zawsze funkcjonariusze PSP w sposób odpowiedni podchodzą do społecznej służby
członków OSP. W dużej mierze dotyczy to młodych funkcjonariuszy pełniących różne
stanowiska w strukturach zawodowej służby.
1.6.2. Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami
Kontynuowana jest współpraca z instytucjami i organizacjami takimi jak Urząd
Marszałkowski, WFOŚiGW, strukturami Lasów Państwowych, ZHP. W ostatnim okresie
większą nawiązano także współpracę z Pełnomocnikiem Marszałka ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi m.in. w zakresie zapisów opracowania pod nazwą
„Program Rozwoju Wolontariatu w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 20132015”. Podjęto także współpracę z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa
Warmińsko – Mazurskiego FOSA.
ZOSP RP podpisał porozumienie o współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy na
szczeblu krajowym. Przygotowywane jest podobne porozumienie na poziomie
wojewódzkim.
2. DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA
Działalność programowa Związku OSP RP wynika ze Statutu, który w rozdziale II
opisuje cele i sposoby ich realizacji. Cele te precyzowane są w uchwałach programowych
przyjętych w trakcie Zjazdów, a ich konkretna realizacja wynika z rocznych planów
działania.
2.1. Praca z młodzieżą. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
2.1.1.

Stan organizacyjny MDP

W OSP działa 241 młodzieżowych drużyn pożarniczych, liczących 2853 członków
(w tym 941 dziewcząt).
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5
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13
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2
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12
9
9
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5
3
7
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3
10
13
5
15
6
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23
13
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241

44,4%
39,1%
23,7%
45,3%
20,8%
27,3%
50,0%
59,6%
23,1%
83,3%
56,5%
29,4%
36,6%
40,0%
43,1%
44,2%
41,9%
67,6%
20,0%
43,4%

Tabela 2 Wykaz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Wobec rozbieżności dotyczących ilości MDP a faktycznej aktywności
(np. w zawodach MDP – opis niżej) prezydium ZOW zaleciło przeprowadzenie analizy
stanu organizacyjnego MDP, gdyż dotychczasowe informacje zawarte w raportach
rozmijają
się
z prawdą. Weryfikacji i dodatkowym uszczegółowieniom
wymagają m.in. takie sprawy jak: ilości drużyn MDP na szczeblu
każdego powiatu, ilość osób w drużynach męskich i żeńskich w
poszczególnych OSP, stan umundurowania MDP, udział w
obozach MDP i wyszkolenie członków, posiadane zaplecze do
działalności programowej – sala, materiały dydaktyczne
i edukacyjne oraz inne zagadnienia przesłane do ZOP z prośbą
o ich weryfikację.
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2.1.2. Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP
W 2013 roku zorganizowano 1 obóz szkoleniowo-wypoczynkowy, w którym
uczestniczyło 203 członków MDP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
w miejscowości Kikity (pow. olsztyński). Obóz odbył się w 3 turnusach. Źródła
finansowania obozu pochodziły z: dotacji MSWiA, dopłat Urzędów Gmin lub OSP i wpłat
własnych uczestników.
Średni koszt na osobę na obozie w Kikitach na poszczególnych turnusach wynosił
748,72 zł, (w 2012 r. - 747 zł.) Jest to wydatek związany z utrzymaniem terenu
przeznaczonego na obozowisko i wszystkimi kosztami dotyczącymi organizacji
i funkcjonowania obozu. Koszty te zawierają również zakup i uzupełnienie sprzętu
kwatermistrzowskiego.
Organizowane były inne spotkania młodzieży w formie krótkich obozów lub
wyjazdów integracyjnych mających charakter wycieczek. Działania takie prowadziły:
OSP Susz w pow. iławskim - cykl działań pod nazwą „Bezpieczne Wakacje” oraz
współpraca z młodzieżą z miasta Jarmen (Niemcy)
W dniach 15-22 lipca 2013 roku został zorganizowany biwak dla członków
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Braniewa pod hasłem "Bezpieczne Wakacje z MDP
i OSP Braniewo 2013". Biwak odbył się na Ośrodku Kolonijno - Wypoczynkowym
"GRZEŚ" w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W biwaku szkoleniowo-wypoczynkowym
wzięło udział kilkunastu druhów z MDP Braniewo.
Przy OSP Stare Juchy działa od 2012 roku grupa artystyczna JAMA (Juchowska
Aktywna Młodzież Alternatywna), która powstała na pomyśle działającej przed wieloma
laty nieformalnej grupy działającej przy GOK-u w Starych Juchach. Grupa zajmuje się
graniem na bębnach i tańcem z ogniem, jej kierownikiem jest zastępca naczelnika Karol
Malinowski, a członkami są druhowie MDP i OSP Stare Juchy.
W bazie obozowej na terenie Krynicy Morskiej będącej we władaniu ZOP ZOSP RP
w Elblągu nie był organizowany wypoczynek młodzieży z naszego województwa.
2.1.3. Zawody sportowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
W dniu 1 czerwca w Kurzętniku odbyły się wojewódzkie zawody Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. Poprzednie zawody odbyły się w 2012 roku, a organizacja ich w
roku 2013 wynikała z powodu potrzeby dostosowania harmonogramu rozgrywek
wojewódzkich do harmonogramu krajowego. Na zawody dotarło 12 drużyn dziewcząt i 17
chłopców.
Brakowało ekip dziewcząt z powiatów: braniewskiego, ełckiego, giżyckiego,
mrągowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego, węgorzewskiego oraz ekip chłopców
z powiatów: ełckiego, gołdapskiego, mrągowskiego szczycieńskiego, węgorzewskiego.
Niestety powtórzyły się niektóre powiaty, które także w 2012 roku nie wystawiły swoich
drużyn.
Najlepsze drużyny to :
w grupie dziewcząt
I m – Rogóż pow. lidzbarski
II m – Ostaszewo pow. nowomiejski
III m – Ząbrowo pow. iławski
w grupie chłopców
I m – Krotoszyny pow. nowomiejski
II m – Brzozie Lubawskie pow. nowomiejski
III m – Lenarty pow. olecki
Załącznik 1 – Tabela wyników VII Wojewódzkich Zawodów Sportowo Pożarniczych MDP
woj. Warmińsko-Mazurskiego
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2.2. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
19 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku z udziałem
przedstawicieli wszystkich powiatów naszego województwa odbyły się eliminacje
wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”.
W wyniku eliminacji pisemnych oraz ustnych wyłoniono
najlepszych, którymi zostali:
w grupie I - szkoły podstawowe
 Jakub Wadecki pow. nowomiejski,
 Jakub Krućko pow. ostródzki
 Paweł Szapiel pow. braniewski
w grupie II - szkoły gimnazjalne
 Agnieszka Dobosz pow. elbląski,
 Urszula Jabłońska pow. olsztyński,
 Filip Czetyrbok pow. giżycki
w grupie III - szkoły ponadgimnazjalne
 Arkadiusz Frankiewicz pow. iławski
 Magdalena Niska pow. olsztyński
 Przemysław Mierzejewski pow. bartoszycki
Uczestnicy turnieju otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez: Nadleśnictwo
Giżycko, Zamek Giżycko, OW ZOSP RP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, KW PSP Olsztyn, Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Giżycku,
Starostwo Powiatowe, Miasto i Gminę Giżycko.
Eliminacje krajowe odbyły się w dniach 7-8 czerwca w Kołobrzegu. Nasi finaliści nie
zajęli miejsc w pierwszych pięciu wyróżnianych miejscach.
2.3. Konkurs plastyczny
13 kwietnia odbyło się spotkanie laureatów finału wojewódzkiego konkursu
plastycznego – „Zapobiegajmy pożarom”, spotkanie odbyło się w olsztyńskim Planetarium.
Na eliminacje wojewódzkie wpłynęło łącznie 170 prac. Niestety zabrakło laureatów z
siedmiu powiatów – bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, ełckiego,
nowomiejskiego i piskiego.
Komisja konkursowa zebrała się 18 lutego i wyłoniła najlepsze prace.
Załącznik 2 - Laureaci wojewódzkiego konkursu plastycznego – „Zapobiegajmy pożarom”
w
roku 2013
2.4. Konkurs kronik
Dokumentowanie historii oraz bieżąca informacja o działalności to ważne zadania.
Kolejna ocena kronik przeprowadzona została w dniu 26 września, kiedy to w sali
konferencyjnej KW PSP spotkali się kronikarze i osoby odpowiedzialne za prowadzenie
stron internetowych. Spotkanie z udziałem dh. Stanisława Mikulaka członka prezydium
ZOW oraz dr. Władysława Świeczkowskiego przewodniczącego
komisji historycznej było okazją do wręczenia wyróżnień i
upominków. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy
z WFOŚiGW w ramach projektu „Strażacy chronią środowisko
naturalne”.
Na konkurs kronik wpłynęły 4 opracowania z 2 powiatów giżyckiego
i olsztyńskiego. Niestety jest to bardzo mała ilość zważywszy, że w
informacjach
rocznych
wykazywanych
jest
188
kronik
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prowadzonych przez OSP w naszym województwie. Ocenę kronik przeprowadzono
w dniu 2 lipca. W wyniku oceny komisja ustaliła kolejność miejsc i wyróżnienia.
Kroniki wyróżniające: OSP Butryny i OSP Spytkowo, oraz kronika poprawna: OSP
Gryźliny.
W miesiącu sierpniu przeprowadzono przegląd internetowych stron prowadzonych
przez Ochotnicze Straże Pożarne. Stron takich było 64, z czego 37 jest prowadzona na
bieżąco czyli posiada przynajmniej jeden wpis z roku 2013. Jednostki, które na bieżąco
prowadzą swoje strony otrzymały dyplomy i drobne upominki.
Załącznik 3 - Wykaz stron internetowych OSP i oddziałów prowadzonych w 2013 roku
(wpisy aktualizujące z roku 2013)

2.5. Działania kulturalne, historyczne i inne
2.5.1. Konferencja o roli kobiet w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych.
8 marca w Sali Sesyjnej Sejmiku Wojewódzkiego
odbyła się konferencja – dysputa p.n. „Baba na strażaka,
czyli jak przełamać stereotyp Polaka”. Wśród gości byli
m.in.: Teresa Tiszbierek - wiceprezes ZG ZOSP RP,
Joanna
Glezman
pełnomocnik
Marszałka
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Irena
Petryna, Stanisław Mikulak, Andrzej Abako - członkowie
ZOW ZOSP RP woj. war.- maz., przedstawiciele ZHP,
PCK,
Mirosław
Rutecki
z-ca
Komendanta
Wojewódzkiego PSP, prezesi OSP.
W dyspucie referaty wygłosili:
 Andrzej Abako (członek Prezydium ZOW ZOSP RP) - "Udział kobiet w strażackim
ruchu - historia a dzień dzisiejszy"
 Grzegorz Matczyński (dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP) "Słabości, twe imię kobieta"
 Anna Ogrodowczyk (OSP Spytkowo) - "Kiedyś się odważę"
 Jolanta Kozłowska (OSP Dobre Miasto) - "Jestem przeszkolona"
 Milena Rutkowska (OSP Wielbark) - "Jak oddemonizować wampira"
 Elżbieta Bańka (OSP Rogóż) - "Bez MDP nie ma przyszłości OSP"
 Wioleta Piekutowska (OSP Dobre Miasto) - "Zdążyć - być szybszą od chłopaków"
 Ewa Dulna (OSP Krutyń)- "Przetrwam wszystko, aby pamiętano".

2.5.2. Konferencja historyczna.
Pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacka Protasa odbyła się w dniu 7 czerwca w Lidzbarku w
powiecie działdowskim konferencja historyczna „HISTORIA
STRAŻACKIEGO RUCHU NA WARMII I MAZURACH
i 40 –LECIE MUZEUM POŻARNICTWA W LIDZBARKU”. W
trakcie konferencji wygłoszono pięć referatów:
1. Ponadczasowa, społeczna rola strażackiego ruchu.
Autorska prezentacja książki - mgr inż. bryg. w st.
spoczynku Grzegorz Matczyński, dyr. Zarządu
Wykonawczego OW ZOSP RP w Olsztynie
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2. Ochotnicza Straż Pożarna w Lidzbarku i jej muzeum tradycji strażackiego ruchu Marek Kłosowski – Kustosz muzeum
3. Ochotnicze Straże Pożarne w Prusach Wschodnich zarys historyczny do 1945r. płk. poż. w st. spoczynku Stanisław Mikulak – członek Głównej Komisji Rewizyjnej
ZOSP RP.
4. Wojewódzkie struktury organizacyjne związku ochotniczych straży pożarnych
w Olsztynie - dr Władysław M. Świeczkowski – przewodniczący Komisji
Historycznej OW ZOSP RP w Olsztynie
5. Historia strażackich odznaczeń – poczet warmińsko-mazurskich liderów strażackiej
służby - mgr Krzysztof Hanuszewski – przewodniczący Sądu Honorowego OW
ZOSP RP w Olsztynie
2.5.3. Przegląd orkiestr dętych OSP
W dniach 31 maja – 2 czerwca w Wiśle odbył się XXII Ogólnopolski Festiwal
Orkiestr Dętych OSP. Nasze województwo reprezentowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta
przy
OSP
w Płośnicy, która była laureatem przeglądu wojewódzkiego w 2011 roku.
11 sierpnia w Lidzbarku Warmińskim odbył się IX Wojewódzki Przegląd
Strażackich Orkiestr Dętych Województwa Warmińskiego – Mazurskiego im. Jana
Wiśniewskiego. Konkurs został zorganizowany przez Dom Kultury w Lidzbarku
Warmińskim
wspólnie
z Oddziałem Wojewódzkim ZOSP RP w Olsztynie. Na konkurs stawiły się 4 orkiestry
z 9 działających w naszym województwie. Jury w składzie: Franciszek Suwała, Marek
Gissel i Bogdan Olkowski po przesłuchaniu programów koncertowych postanowiło
przyznać:
I Nagrodę - Młodzieżowej Orkiestrze Dętej przy OSP w Płośnicy
II Nagrodę - Miejskiej OSP w Ełku
III Nagrodę - Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP w Lidzbarku
IV Nagrodę - Strażackiej Orkiestrze Dętej w Lidzbarku Warmińskim
Nagrody i wyróżnienia ufundowali i wręczyli Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego, Starosta i Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego oraz Oddział Wojewódzki
ZOSP RP w Olsztynie.

2.5.4. Uroczystości strażackie, nadania sztandarów dla OSP
26 maja w Iławie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Uroczystości
rozpoczęła msza w kościele przy ul św. Brata Alberta, a następnie na placu przed siedzibą
Starostwa Powiatowego odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru oraz odznaczeń
i wyróżnień dla strażaków PSP i OSP.
We wszystkich powiatach oraz w wielu gminach odbyły się lokalne spotkania z
okazji Dnia Strażaka oraz jubileuszy OSP.
Prezydium ZOW ZOSP RP podjęło uchwały w sprawie nadania sztandarów dla
2 OSP: w Jakubowie Kisielickim gm. Susz pow. Iława i w Drogoszach gm. Barciany pow.
Kętrzyn.
 uroczystość wręczenia w Jakubowie Kisielickim pow. iławski odbyła się w
dniu 2 maja
 uroczystość wręczenia w Drogoszach pow. kętrzyński odbyła się w dniu
8 czerwca.
 OSP Lenarty pow. olecki w dniu 18 maja otrzymała sztandar – nadany
uchwałą ZOW w roku 2012.
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2.5.5. Akcja krwiodawstwa
Od kilku lat strażacy (PSP i OSP) współdziałają z Polskim
Czerwonym Krzyżem organizując na terenie jednostek akcje poboru
krwi w ramach programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.
W grudniu 2013 roku wpłynęły do Warmińsko – Mazurskiego
Oddziału Okręgowego PCK w Olsztynie sprawozdania dotyczące
programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew“
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych – 24
Komendy Powiatowe PSP – 4
Kandydatury na najaktywniejszego strażaka indywidualnie – 2
Wskaźnik efektywności programu wyliczono na podstawie ogólnej ilości pozyskanej krwi
pobranej do wszystkich uczestników akcji organizowanych przez jednostki PSK bądź
OSP w ramach programu z uwzględnieniem krwi oddanej przez strażaków podczas
indywidualnych wizyt w placówkach RCKiK podzielonej przez liczbę strażaków w
jednostce. W dniu 19.12.2013 odbyło się posiedzenie komisji oceniającej nadesłane
sprawozdania w tym programie i przesłano wyniki do ZG PCK.
Wyniki turnieju (najlepsze jednostki):

Kategoria - Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

L.P. Nazwa jednostki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OSP SPYTKOWO K/GIZYCKA
OSP LUBAWA
OSP KAMIŃSK
OSP DOBRE MIASTO
OSP GÓROWO IŁAWECKIE
OSP BISZTYNEK
OSP SUSZ
OSP KISIELICE
OSP KIEŹLINY K/OLSZTYNA
OSP TROSZKOWO K/BISZTYNKA

Ogólna
liczba
strażaków
w
jednostce

36
55
14
30
18
15
41
48
22
18

Ilość krwi
od
strażaków
w edycji
(w litrach)

32,400
135,900
15,300
19,460
10,800
6,750
45,430
49,046
15,850
11,250
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WYNIK aktywność
jednostki ŁĄCZNA ilość krwi
ILOŚĆ
pozyskanej
KRWI W w ramach
EDYCJI
programu
(w litrach) w
przeliczeniu
na 1 strażaka
w jednostce
219,174
6,088
173,453
3,153
41,950
2,996
84,260
2,808
45,450
2,525
25,200
1,68
46,720
1,139
49,046
1,021
19,900
0,904
18,000
0,75

Kategoria - Komendy Powiatowe PSP

L.P. Nazwa jednostki

1
2
3

KP PSP NIDZICA
KP PSP BARTOSZYCE
KP PSP NOWE MIASTO LUB.

Ogólna
liczba
strażaków
w
jednostce

47
36
45

Ilość krwi
od
strażaków
w edycji
(w litrach)

6,300
7,200
30,600

WYNIK aktywność
jednostki ŁĄCZNA ilość krwi
ILOŚĆ
pozyskanej
KRWI W w ramach
EDYCJI
programu
(w litrach) w
przeliczeniu
na 1 strażaka
w jednostce
57,300
1,219
31,050
0,862
36,590
0,813

Kategoria - Najaktywniejszy strażak indywidualnie
Przyznano wyróżnienia:
- druhna Wioleta Piekutowska - OSP Dobre Miasto
- druh Tomasz Ogrodowczyk - OSP Spytkowo k/Giżycka
2.5.6. Współpraca z mediami
ZOSP RP posiada własne czasopismo „Strażak”, które publikuje liczne materiały
z życia OSP, materiały szkoleniowe, informacje prawne. Niestety jego prenumerata
w województwie wynosi 262 egzemplarze, co daje zaledwie ok. 47 % w stosunku do ilości
OSP. Zważywszy, że niektóre instytucje zamawiają po kilka egzemplarzy to do jednostek
OSP dociera dużo poniżej 250 egzemplarzy. W 2013 roku materiały dotyczące naszego
województwa znalazły się w numerach:
o nr 1 – „Nowa strażnica i świetlica wiejska” pow. braniewski,
o nr 3 – „Społeczeństwo liczy na profesjonalistów” pow. braniewski,
o nr 5 – „Na ratunek bocianom” pow. braniewski,
o nr 6 – „Piknik w Braniewie” pow. braniewski,
o nr 7 – „Nie tylko o tych, co przed nami”, „Powrót do korzeni”, - materiały z
konferencji historycznej ; „Na ratunek rzece” pow. piski; „85 lat OSP Rybno”
pow. działdowski
o nr 11 – „Młodzieżówka z Mazur” – pow. lidzbarski
o nr 12 - „ Wigilia bez kapelana” – pow. olsztyński i „Ekolodzy w Mundurach”
- pow. szczycieński, „Pożar w składzie węgla” – pow. braniewski
Współpraca z lokalnymi czasopismami układa się prawidłowo. Największa
regionalna gazeta „Gazeta Olsztyńska” i jej lokalne dodatki dużo miejsca poświęcają
sprawom straży pożarnych.

2.5.7. Wydawnictwa
- Nakładem OW ZOSP RP woj. Warmińsko-Mazurskiego
ukazała się publikacja pod tytułem „Ochotnicze Straże Pożarne na
Warmii i Mazurach. Historia • tradycja • organizacja”. Autorami
książki są Stanisław Mikulak, Grzegorz Matczyński, Krzysztof
Hanuszewski, Jerzy Kruszelnicki, a konsultacje merytoryczne
przeprowadził Władysław Maria Świeczkowski. Publikacja powstała
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ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, OW ZOSPRP oraz sponsorów wymienionych w
książce.
- OSP w Szuci pow. szczycieński wykonała film propagandowo – profilaktyczny
„Bezpiecznie mieszkamy, bo traw nie wypalamy”. Do współpracy udało się też zaprosić
mieszkające w pobliżu gwiazdy: znanego satyryka Krzysztofa Daukszewicza, producenta
i scenarzystę filmowego Michała Szczerbica (m.in. "Lista Schindlera", "Pianista", "Róża")
oraz aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego Edwarda Sosnę, którego znakomity
głos idealnie pasował do narratora. Wszyscy oni wystąpili w filmie bez wynagrodzenia,
chcąc wspomóc walkę z wypalaniem traw. Resztę ról zagrali strażacy z OSP Szuć, OSP
Jedwabno i KP PSP Szczytno. Powstał ciekawy film dobrze oddający pracę miejscowych
strażaków
a jednocześnie zawierający szersze przesłanie o niebezpieczeństwie i szkodliwości
procederu wypalania traw. Film powstał przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Olsztynie
i Starostwa Powiatowego w Szczytnie.
- OSP w Szuci wydała publikację autorstwa Sławomira Ambroziaka pod tytułem
„Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Jedwabno w służbie ludzi i przyrody”.
Źródłem finansowania publikacji był WFOŚiGW Olsztyn, Nadleśnictwo Jedwabno,
Transport Usługowy PiW Miecznikowscy, środki własne OSP Szuć
Publikacja zawiera historię ochotniczego strażactwa na terenie gminy Jedwabno od chwili
powstania pierwszej jednostki w 1908 roku. Szczegółowo przedstawiono okres do 1945
roku, opierając się na literaturze niemieckojęzycznej i na źródłach dostępnych
w Niemieckim Muzeum Pożarnictwa w Fuldzie (Deutsches Feuerwehr Museum). Zawarto
także szeroki opis historii tutejszych OSP po 1945, wykorzystując w opracowaniu
zachowane dokumenty, publikacje prasowe i wspomnienia strażaków. Publikacja
przedstawia także teraźniejszość jednostek OSP z tego terenu, których jest obecnie 4.
Sporo miejsca poświęcono edukacji i ratownictwu ekologicznemu, zapobiegającym
zagrożeniom dla środowiska. Wynika to przede wszystkim z położenia gminy Jedwabno
na bogatym przyrodniczo terenie, wśród wielu lasów i jezior.
- OSP w Barczewie wydało publikację poświęconą historii jednostki pod tytułem
„Monografia Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie 1898-2013” autorstwa Daniela
Rybickiego.
- OW ZOSP RP przy współfinansowaniu WFOŚiGW wydał
kalendarze na rok 2014. Jeden w formie 12 stronicowej z
fotografiami z działań ratowniczo-gaśniczych oraz przyrody.
Autorem fotografii z akcji strażackich jest Zbigniew Woźniak –
fotoreporter Gazety Olsztyńskiej, a zdjęć przyrodniczych
Waldemar Bzura – Prezes OSP w Krutyni. Drugi kalendarz to
tradycyjny jedno-kartkowy z materiałami reklamowymi firm z
naszego województwa. Przygotowanie tego kalendarza oraz jego wydrukowanie zostało
zrealizowane przez współpracującą od lat firmę ATMA.
2.5.8. Apel pamięci „Strażakom poległym w akcji”
W dniu 11 września jak w latach ubiegłych wspólnie z PSP przeprowadzony został
apel poległych. Gośćmi, którzy na tą uroczystość przybyli byli m.in.: Anna Wasilewska członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Piotr Grzymowicz - Prezydent
Olsztyna, Mirosław Pampuch - Starosta Olsztyński, Michał Kamieniecki - z-ca Komendanta
Wojewódzkiego PSP, Józef Gdański - Komendant Wojewódzki Policji, Andrzej Szczołek
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Grzegorz Kniefel i Józef Maciejewski -
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wiceprezesi ZOW ZOSP RP w Olsztynie. Przybyły także delegacje jednostek OSP z
powiatu olsztyńskiego z pocztami sztandarowymi.
2.5.9. Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i
Powodziowym.
VII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym
i Powodziowym odbyły się w Sierakowie w woj. wielkopolskim 21 czerwca. Barwy naszego
województwa reprezentowały drużyny z: Dobrego Miasta i Plusk z pow. olsztyńskiego,
Bratiania pow. nowomiejski, Miłakowa (2 drużyny) z pow. ostródzkiego, Miłek, Spytkowa
(2 drużyny) i Wydmin z pow. giżyckiego.
2.5.10. Szkolenia – narady działaczy OSP i Związku
- 5-6 kwietnia 2013 w Lesznie koło Barczewa odbyło się spotkanie szkoleniowe
członków ZOSP RP – oddziałów powiatowych i gminnych oraz przedstawicieli wybranych
OSP. Organizatorem szkolenia był OW ZOSP RP w Olsztynie oraz Federacja Organizacji
Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego Fosa, zrzeszająca około 70
socjalnych organizacji członkowskich i partnerskich z terenu naszego województwa.
Spotkanie odbyło się w dwóch blokach tematycznych – pierwszy dotyczący oferty
współdziałania z Fosą, drugi dotyczący spraw organizacyjnych Związku.
- ZOSP RP zorganizował szkolenie adresowane dla Komendantów Gminnych
Związku w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie
k. Warszawy pod nazwą „Szkolenie dla komendantów Gminnych Związku OSP RP –
System dopuszczeń w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Znaczenie działalności
CNBOP – PIB dla bezpieczeństwa członka OSP, odbioru i weryfikacji wyrobów
wprowadzonych do użytkowania w jednostkach OSP”. W szkoleniu wzięły udział 43 osoby.
2.6. Odznaczenia i wyróżnienia
2.6.1. Zasłużonym działaczom oraz członkom OSP przyznano 18 Złotych Znaków
Związku, 18 Medali Honorowych im. Bolesława Chomicza, 188 Złotych, 211 Srebrnych i
369 Brązowych Medali Za Zasługi dla Pożarnictwa, a także około 2000 złotych, srebrnych
i brązowych odznak MDP, Wzorowy Strażak i wysługi lat.
Wykaz osób, którym przyznano ZZZ i Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
zawiera załącznik nr 4.
Dwie jednostki OSP wyróżniono Złotym Znakiem Związku –Troszkowo w powiecie
bartoszyckim i Zajączkowo w powiecie nowomiejskim.
Nadano także wyróżnienia dla dwóch instytucji:
- Złoty Znak Związku dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie z okazji 20-lecia działania za zasługi w spieraniu strażackiego ruchu.
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla Lidzbarskiego Domu Kultury za
zaangażowanie i organizację przeglądów strażackich orkiestr dętych.
2.6.2. Oddział Wojewódzki ZOSP RP wystąpił o nadanie Złotego Krzyża Zasługi
dla Krzysztofa Rutkowskiego oraz o medale „Za zasługi dla województwa Warmińsko Mazurskiego” dla Ryszarda Harasima, Ryszarda Kozyry, Zdzisława Szramowskiego i
Grzegorza Matczyńskiego.
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3.

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PRZYGOTOWANIA OSP DO DZIAŁAŃ
RATOWNICZYCH

W statutach OSP jest zapis „Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się
jednostkę operacyjno-techniczną. „celem powołania tej jednostki jest wyznaczenie
i przygotowanie odpowiedniej ilości osób do bezpośrednich działań ratowniczogaśniczych. Według informacji z raportów OSP powołano 376 JOT, czyli 62 %
Ochotniczych Straży Pożarnych
3.1. Działalność interwencyjna OSP.
W 2013 roku na terenie województwa zanotowano 18522 działania ratownicze
przeprowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Tendencje oraz ilość
działań PSP, OSP i wspólnych przedstawia poniższy wykres. Szczegółowe dane
działaniach zawiera informacja roczna KW PSP.
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Rysunek 1 – wykres ilości działań OSP, PSP i wspólnych w okresie 10 lat – od 2003 do 2013
roku.

Pomimo dużego społecznego zaangażowania członków OSP zdarzają się sytuacje, że
zaalarmowana OSP nie wyjechała do akcji. W 2013 roku (dane KW PSP) zdarzenia takie
miały miejsce 155 razy w 63 jednostkach OSP-KSRG, w tym w niektórych wielokrotnie –
maksymalnie
10
zanotowanych
takich
zdarzeń
w
jednej
OSP.
Tylko
w powiecie giżyckim i węgorzewskim nie zanotowano takich przypadków. Natomiast
w powiatach olsztyńskim, ostródzkim, braniewskim, ełckim i mrągowskim zanotowano od 5
do 13.
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3.2. Szkolenie członków OSP – Jednostek Operacyjno Technicznych.
Szkolenie członków OSP należących do Jednostek Operacyjno – Technicznych
realizuje zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej Państwowa Straż Pożarna. W
2013 roku przeszkolono łącznie ok. 1700 druhów. Szczegółowe informacje w tym zakresie
znajdują się w sprawozdaniu KW PSP w Olsztynie.
Według informacji Ośrodka Szkolenia PSP w Olsztynie braki w wyszkoleniu strażakówratowników OSP na koniec września wynosiły od 25 do 70 % w różnych rodzajach
szkolenia. Największe braki 70% wynoszą w szkoleniu ratownictwa wodnego i
powodziowego,
50%
w ratownictwie technicznym, 40% w wyszkoleniu dowódców.
ZOSP RP organizuje szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)
tzw. medyczne. W 2013 roku odbyły się dwa:
- kurs KPP w maju dla powiatów kętrzyńskiego, węgorzewskiego i giżyckiego, który
ukończyło 32 strażaków
- szkolenie weryfikacyjne KPP dla powiatów olsztyńskiego i ostródzkiego, które
ukończyło 29 strażaków.

3.3. Poprawa wyposażenia OSP w sprzęt.

3.3.1. Zakupy samochodów oraz samochody pozyskane z innych źródeł
W roku 2013 kontynuowano działania mające na celu pomoc w wyposażeniu OSP
w nowe samochody pożarnicze. Dla Ochotniczych Straży Pożarnych zakupiono w 2013r. 14 nowych samochodów. Zakupiono 2 samochody ciężkie, 6 średnie i 5 lekkie. Najwięcej
samochodów zakupiono w powiecie giżyckim -3, olsztyńskim, piskim i szczycieńskim po 2,
i po jednym w powiatach iławskim, kętrzyńskim, lidzbarskim i oleckim. Szczegółowe dane
w tym zakresie zawiera załącznik 5 – wykaz nowych samochodów zakupionych w 2013
roku z podaniem źródeł finansowania .
Zakupiono także 8 używanych samochodów – dla OSP Judyty pow. bartoszycki,
Gralewo pow. działdowski, Krzemieniewo i Zwiniarz pow. nowomiejski, Trelkowo i Klon
pow. szczycieński, Dobrzycki pow. iławski oraz Sząbruk pow. olsztyński.
Przekazano także 13 samochodów używanych z zasobów PSP głównie lekkie
gospodarcze (5 szt.) i operacyjne (3 szt.) oraz 4 specjalistyczne – jeden Ratownictwa
Wodnego dla OSP Ruciane Nida i 3 ratownictwa drogowego na podwoziu VW T4.

3.3.2. Zakupy innego sprzętu
Poza samochodami zakupiono poniższy sprzęt i środki ochrony indywidualnej
ratowników OSP oraz umundurowanie. Dofinansowanie pochodziło ze środków będących
w dyspozycji Związku OSP RP - funduszu ubezpieczeniowego i MSW oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
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Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania w 2013r.
Lp.

Nazwa sprzętu

Ilość
przyznana

Dotacja do sztuki

Dotacja

1.

Agregat prądotwórczy

7

1 000,00 zł

7 000,00 zł

2.

Aparat oddechowy

35

1 800,00 zł

63 000,00 zł

3.

Defibrylator

4

2 000,00 zł

8 000,00 zł

4.

Detektor wielogazowy

1

800,00 zł

800,00 zł

5.

Drabina nasadkowa aluminiowa

16

800,00 zł

12 800,00 zł

6.

Hełmy strażackie

187

300,00 zł

56 100,00 zł

7.

Narzędzie Hooligan

16

400,00 zł

6 400,00 zł

8.

Piła do betonu i stali

5

1 000,00 zł

5 000,00 zł

9.

Pompa pływająca

12

2 000,00 zł

24 000,00 zł

10.

Radiostacja samochodowa

8

800,00 zł

6 400,00 zł

11.

Szperacz LED

22

400,00 zł

8 800,00 zł

12.

Turbowentylator

4

1 700,00 zł

6 800,00 zł

13.

Ubranie ochronne lekkie

50

1 000,00 zł

50 000,00 zł

14.

Zestaw PSP R1

2

2 500,00 zł

5 000,00 zł

Razem środki Firm Ubezpieczeniowych

260 100,00 zł

1.

Motopompy M8/8

5

10 000,00 zł

50 000,00 zł

2.

Piły do drewna

22

1 200,00 zł

26 400,00 zł

3.

Pompa szlamowa

1

3 100,00 zł

3 100,00 zł

4.

Wąż tłoczny W-52

350

90,00 zł

31 500,00 zł

5.

Wąż tłoczny W-75

300

130,00 zł

39 000,00 zł

Razem środki z WFOŚiGW

150 000,00 zł

1.

Buty specjalne

300

180,00 zł

54 000,00 zł

2.

Hełmy strażackie

187

300,00 zł

56 100,00 zł

3.

Mundur koszarowy

249

150,00 zł

37 350,00 zł

4.

Mundur wyjściowy

400

180,00 zł

72 000,00 zł

5.

Prądownica Turbo

36

400,00 zł

14 400,00 zł

6.

Radiostacja nasobna

51

800,00 zł

40 800,00 zł

7.

Rozdzielacz kulowy

27

400,00 zł

10 800,00 zł

8.

Ubranie specjalne

168

800,00 zł

134 400,00 zł

9.

Zestaw ratownictwa drogowego

20 000,00 zł

60 000,00 zł

3

Razem środki MSW

479 850,00 zł

RAZEM

889 950,00 zł
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DOFINANSOWANIE DO SPRZĘTU I UMUNDUROWANIA
DLA OSP Z POSZCZEGÓLNYCH POWIATÓW w 2013r.

Lp.

Powiat

Ilość
OSP

Dotacja do zakupu
sprzętu i
umundurowania

%

Średnio na jedną
OSP

1.

Bartoszyce

27

84 980 zł

9,59

3 147,41 zł

2.

Braniewo

23

42 150 zł

4,76

1 832,61 zł

3.

Działdowo

38

49 160 zł

5,55

1 293,68 zł

4.

Elbląg

53

52 470 zł

5,92

990,00 zł

5.

Ełk

24

22 180 zł

2,50

924,17 zł

6.

Giżycko

11

6 720 zł

0,76

610,91 zł

7.

Gołdap

14

24 680 zł

2,79

1 762,86 zł

8.

Iława

52

89 370 zł

10,09

1 718,65 zł

9.

Kętrzyn

13

34 840 zł

3,93

2 680,00 zł

10. Lidzbark Warmiński

12

31 150 zł

3,52

2 595,83 zł

11. Mrągowo

23

18 040 zł

2,04

784,35 zł

12. Nidzica

17

10 230 zł

1,15

601,76 zł

13. Nowe Miasto

41

55 170 zł

6,23

1 345,61 zł

14. Olecko

15

11 380 zł

1,28

758,67 zł

15. Olsztyn

65

166 110 zł

18,75

2 555,54 zł

16. Ostróda

52

71 700 zł

8,09

1 378,85 zł

17. Pisz

31

66 540 zł

7,51

2 146,45 zł

18. Szczytno

34

40 630 zł

4,59

1 195,00 zł

19. Węgorzewo

10

8 530 zł

0,96

853,00 zł

RAZEM

555

886 030 zł 100,00

3.4. Budownictwo i remonty remiz.
W roku 2013 budowę, modernizację i remonty 28 strażnic wsparto środkami
finansowymi w wysokości 166 tys. zł. Środki te pochodziły ze ZOSP RP. Zainteresowanie
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oraz ilość złożonych wniosków jest dwukrotnie większa niż możliwości Związku w tym
zakresie.
Oddano do jedną nową strażnicę w OSP Bażyny. Wykaz OSP, które otrzymały środki na
budowę i remonty strażnic przedstawia poniższa tabela.

lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

OSP
Bażyny
Białuty
Czarne
Dubeninki
Frąknowo
Frygnowo
Galiny
Gronowo
Idzbark
Jurki
Milejewo
Miłomłyn
Niechłonin
Nowe Kiejkuty
Płoskinia
Rakowice
Rumy
Rybno
Skandawa
Spytkowo
Stegny
Szymany
Świątki
Tolkmicko
Wojciechy
Wójtówko
Wrzesina

28 Żabin

POWIAT
lidzbarski
działdowski
gołdapski
gołdapski
nidzicki
ostódzki
bartoszycki
braniewski
ostródzki
ostródzki
elbląski
ostródzki
działdowski
szczycieński
braniewski
iławski
szczycieński
mrągowski
kętrzyński
giżycki
elbląski
szczycieński
olsztyński
elbląski
bartoszycki
olsztyński
olsztyński
gołdapski
RAZEM

GMINA
Orneta
Iłowo Osada
Dubeninki
Dubeninki
Nidzica
Grunwald
bartoszyce
Braniewo
Ostróda
Morąg
Milejewo
Miłomłyn
Płośnica
Dźwierzuty
Płoskinia
Lubawa
Dzwierzuty
Sorkwity
Barciany
Giżycko
Pasłęk
Szczytno
Świątki
Tolkmicko
bartoszyce
Jeziorany
Jonkowo
Banie
Mazurskie

kwota
dotacji zł
4000
5000
5000
10000
5000
5000
5000
4000
5000
5000
4000
5000
5000
12000
5000
5000
4000
5000
5000
25000
5000
4000
5000
5000
5000
4000
5000
5000
166000

Tabela 3 – wykaz środków na dopłaty do remiz strażackich w 2013 roku

4. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI OSP ORAZ REALIZACJA PLANU
FINANSOWEGO ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO.
4.1. Plan finansowy OW ZOSP RP
Szczegółowa analiza realizacji planu finansowego za rok 2013 będzie
przedstawiona na pierwszym posiedzeniu Zarządu OW ZOSP RP w 2014 roku. Na dzień
31.10.2013 wygląda następująco:
a) Plan dochodów na 2013 – 4 097 500 zł
Dochody ogółem – 4 014 523 zł
- dotacja MSWiA – 596 500 zł
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- dotacja WFOŚiGW – 153 485 zł
- środki z firm ubezpieczeniowych – 286 752 zł
- działalność gospodarcza biura – 2 662 406 zł
- środki pozyskane z 1% – 133 910 zł
- pozostałe przychody – 181 470 zł
b) Plan wydatków na 2013 – 4 097 500 zł
Wydatki ogółem – 3 668 970 zł
w tym:
- zadania zlecone – 1 081 340 zł
- koszty utrzymania Biura Oddz. – 299 063 zł
- koszty działalności gospodarczej – 2 214 576 zł
- pozostałe wydatki statutowe – 73 991 zł
4.2. Wynik finansowy powiatów z OW ZOSP RP
Nie wszystkie powiaty korzystają z usług handlowych biura OW ZOSP RP
w Olsztynie w sposób adekwatny do swoich możliwości. Pokazuje to załączony poniżej
wykres. Staramy się, aby dopłaty ZOSP do sprzętu trafiały do wszystkich powiatów, nie
różnicując i nie uzależniając ich od obrotów handlowych. Od wyniku handlowego zależy
funkcjonowanie biura oraz jego możliwości organizowania zadań planowanych w rocznych
programach działania ZOW ZOSP RP naszego województwa.

wykres obrotów handlowych powiatów z biurem OW ZOSP RP w Olsztynie za rok 2012.

4.3. Finansowanie OSP przez Jednostki Samorządu Terytorialnego
Oddział Wojewódzki od 4 lat gromadzi dane o środkach, jakie samorządy przekazują
na ochronę przeciwpożarową. Informacje te pochodzą z Regionalnej Izby Rachunkowej.
W 2012 roku fundusze na rzecz OSP (r.75412) wyniosły łącznie 21 471 091zł. co stanowi
0,31 % całego budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego w województwie (w tym
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wydatki bieżące – 14 559 433, majątkowe – 6 857 657, dotacje dla OSP 617 355 i
osobowe – 2 328 227). Wysokość wydatków bieżących na utrzymanie jednej OSP w
województwie jest znacznie zróżnicowana średnio wynosi 26 519 zł., najniższe to 7,5 tys.
4.4. Pozyskiwanie środków na działalność OSP w ramach 1 % od podatku.
Przekazanie jednego procenta podatku dochodowego od osób fizycznych za rok
podatkowy 2012 na wsparcie OSP i Związku OSP RP dało w skali kraju kwotę 2 560 893 zł
(w poprzednim roku 2 486 783). Środki te są pozyskiwane przez
ZOSP RP, który ma status Organizacji Pożytku Publicznego,
gromadzi i przekazuje fundusze z 1% dla OSP oraz składa
sprawozdanie merytoryczne do Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. W naszym województwie wpłacono prawie 140 tys. zł
(w poprzednim roku 177 501 zł). Pod względem wpłaconej kwoty,
jest to 7 miejsce w kraju (w poprzednim 5). Wpłat na rzecz OSP lub
Związku OSP RP dla jednostek w naszym województwie dokonało
ponad 2750 osób (2600 w 2011). Najwięcej pieniędzy przekazali
podatnicy dla OSP Barczewo 10 tys., OSP Stawiguda 4,2 tys. z
pow. olsztyńskiego oraz OSP Bryńsk 3,9 tys. z pow.
działdowskiego. Średnia wysokość wpłaty na jedną OSP w naszym
województwie wyniosła 253 zł, przy średniej krajowej 156 zł.
W naszym województwie 3 OSP posiadają status OPP, są to: OSP Lenarty (pozyskała
za 2012 rok kwotę 7300 zł) OSP Pogrodzie (816zł.) i OSP Ratownictwo Wodne w Elblągu
(5732zł.)
Powiat

2009

2010

2011

1 bartoszycki

5 122 zł

8 602 zł

8 141,20 zł

2 braniewski

460 zł

456 zł

1 444,70 zł

7 440 zł

5 420 zł

9 178,20 zł

21 139 zł

3 375 zł

4 027,30 zł

1 906 zł

25 791 zł

6 082,80 zł

21 942 zł

1 684 zł

2 440,70 zł

7 gołdapski

3 899 zł

1 467 zł

1 236,50 zł

8 iławski

3 229 zł

7 910 zł

7 903,60 zł

9 kętrzyński

1 581 zł

2 078 zł

2 180,90 zł

10 lidzbarski

1 320 zł

1 023 zł

2 334,90 zł

11 mrągowski

7 490 zł

10 960 zł

61 520,40 zł

12 nidzicki

1 661 zł

765 zł

267,65 zł

13 nowomiejski

1 459 zł

1 085 zł

1 757,10 zł

14 olecki

2 207 zł

115 zł

0,00 zł*

15 olsztyński

44 511 zł

48 673 zł

44 746,94 zł

16 ostródzki

3 995 zł

5 913 zł

8 530,48 zł

17 piski

7 384 zł

5 523 zł

4 641,75 zł

18 szczycieński

6 391 zł

8 909 zł

9 444,28 zł

19 węgorzewski

1 160 zł

1 561 zł

1 621,74 zł

144 296 zł

141 310 zł

177 501,14 zł

3 działdowski
4 elbląski
5 ełcki
6 giżycki

razem powiaty

Tabela 4 wykaz wpłat z 1% dla OSP wg powiatów za lata 2009 – 2012
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2012
6 139,38 zł
1 730,47 zł
10 961,39 zł
4 919,46 zł
2 246,30 zł
2 229,78 zł
2 005,93 zł
9 057,91 zł
2 552,15 zł
2 645,00 zł
5 128,36 zł
704,39 zł
1 233,80 zł
182,11 zł
50 898,46 zł
10 003,95 zł
4 013,87 zł
15 504,91 zł
1 304,08 zł
133 461,69 zł

4.5. Finansowanie działań OSP i ZOSP w ramach programów lokalnych oraz
środków UE
4.5.1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W 2013 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie ogłosił konkurs w ramach Działania 7 Zapobieganie nadzwyczajnym
zagrożeniom środowiska, Poddziałanie 7.1 Wzmocnienie potencjału technicznego służb
ratowniczych. Celem konkursu było podnoszenie potencjału technicznego służb
ratowniczych poprzez wspieranie zakupów i modernizację specjalistycznego sprzętu. W
ramach konkursu można było otrzymać dofinansowanie do konkretnych typów projektów:
 Doposażenie służb ratowniczych w drobny sprzęt ratownictwa technicznoekologicznego: agregaty prądotwórcze, zbiorniki wodne, wentylatory oddymiające,
torby AMBU z wyposażeniem;
 Wyposażenie – uzbrojenie osobiste strażaka: ubrania specjalne, buty strażackie
specjalne, sygnalizatory bezruchu, rękawice specjalne, aparaty oddechowe.
Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej do konkursu zakwalifikowało się
27 projektów. Podpisano 27 umów na łączną kwotę dofinansowania ze środków WF – ok.
136 tys. zł.
Oddział Wojewódzki ZOSP RP w ramach działania 7. - Zapobieganie nadzwyczajnym
zagrożeniom otrzymał dofinansowanie w wysokości 150 000 zł. Ze środków tych
zakupiono sprzęt opisany w rozdziale 3.3.2
Ponadto w ramach projektów o numerach:
2.2.3 – publikacje popularnonaukowe i monografie przyrodnicze otrzymano dotację
20 tys. zł. na publikację poświęconą roli OSP w rozwoju regionu i ochronie środowiska.
Tytuł publikacji to „Ochotnicze Straże Pożarne na Warmii i Mazurach. Historia, tradycja
organizacja”
2.2.2 - Organizacja konkursów, seminariów, spotkań ekologicznych oraz wydawanie
publikacji i materiałów promocyjnych OW ZOSP otrzymał kwotę 8 tys. zł na wykonanie
kalendarza, a w ramach Mikrograntów kwotę 3,5 tys. zł na zawody MDP, OTWP i konkurs
kronik i stron internetowych.

4.5.2. Regionalny Program Operacyjny 2007-2014
Kontynuowane zakupów samochodów w ramach osi priorytetowej 6 działanie 6.2 Ochrona
środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo
ekologiczne. W 2013 roku zakupiono dwa samochody – OSP Świątki i Dobre Miasto.
Podpisane są także umowy na finansowanie zakupów 5-ciu samochodów, których
realizacja nastąpi w 2014 roku są to jednostki: OSP Stawiguda, OSP Stare Jabłonki gm.
Ostróda, OSP Borawskie gm. Olecko, OSP Nawiady gm. Piecki i OSP Kowale Oleckie

4.5.3. Inne niektóre programy ze środków UE i funduszy lokalnych realizowane
przez OSP lub oddziały terenowe Związku.
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4.5.3.1. Projekt „Strażak na medal” współfinansowany ze środków UE –
Europejski Fundusz Społeczny zrealizowany przez OSP Złotowo
w powiecie iławskim – przeszkolono 10 osób na kursie prawo jazdy
kat.C, obsługa pilarek 10 osób, warsztaty psychologiczne dla 20 osób.
4.5.3.2. Projekt „Strażak ratuje – szkolenie podstawowe członków OSP i
MDP” ze środków EFS – OSP Rogóż pozyskała 46 tys. zł. Za środki te
przeszkolono strazaków oraz zakupiono system powiadamiania
strażaków poprzez SMS.
4.5.3.3. W ramach projektu „Ochrona populacji bociana białego na terenie
obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska” realizowanego przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Polskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków zakupiono dla jednostek OSP podnośniki hydrauliczne
oraz dodatkowe wyposażenie w postaci pilarek do drewna i agregatów
prądotwórczych wraz z zestawem lamp. Podnośniki i dodatkowy sprzęt
otrzymały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych położonych w Ostoi
Warmińskiej
z miejscowości: Lelkowo, Żelazna Góra, Kamińsk, Bezledy, Sępopol
i Barciany.
4.5.3.4.
IX Rajd Wikingów – popularyzacja turystyki rowerowej - projekt
zrealizowany w 2013 roku przez OSP Turznica w pow. ostródzkim,
w ramach którego przeprowadzono rajd rowerowy dla 100 osób (koszt
6,8 tys., środki OSP 2 tys.) - dofinansowanie ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich UE.
4.5.3.5. ZOP ZOSP RP w Olsztynie realizował projekt pn. „Ochotnicze
Straże Pożarne chronią środowisko naturalne” ze środków Starostwa
Powiatowego – dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł. m.in. na
organizacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Zawodów
Powiatowych OSP i turnieju sportowego piłki siatkowej.
4.5.3.6. OSP w Barczewie w ciągu roku organizowała kilka przedsięwzięć
min.: -X regionalny spływ Pisą, IV nocny spływ Pisą z dofinansowaniem
Gminy Barczewo, Zawody OSP z dofinansowaniem Starostwa, wydanie
„Monografii OSP w Barczewie” – dofinansowanej przez WFOŚiGW,
uruchomienie wypożyczalni sprzętu nurkowego z dopłatą lokalnej grupy
działania „Południowa Warmia” – łączna wysokość pozyskanych
środków wyniosła ponad 70 tys. zł. Ponadto OSP w Barczewie wspólnie
z stowarzyszeniem Joannici zorganizowała VII Mistrzostwa w
Ratownictwie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w dniach 1719 maja 2013.
4.5.3.7. OSP Skolity w ramach projektów dofinansowywanych z
Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
zakupiła zestaw PSP R1, automatyczny defibrylator oraz zakupiła i
zamontowała elementy rekreacyjno-wypoczynkowe wraz z tablicą
informacyjną w miejscowości – wartość zadań wyniosła ok. 43 tys. zł a
dofinansowanie z 34 tys.

5. WAŻNIEJSZE ZADANIA REALIZOWANE W POWIATACH
5.1. powiat bartoszycki
Na terenie powiatu realizowano m.in. drobne remonty w 4 strażnicach OSP, zakupiono
używany samochód gaśniczy dla OSP Judyty oraz inny sprzęt dla OSP w powiecie.
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Zorganizowano powiatowe zawody MDP, a w trzech gminach zorganizowano zawody
gminne grup A i C. Na poziomie gminnym w eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy pożarniczej uczestniczyło ponad 450 dzieci, finaliści ze wszystkich gmin
uczestniczyli
w eliminacjach powiatowych.
W akcji krwiodawstwa „Ognisty ratownik Gorąca Krew” uczestniczyło prawie 130
strażaków.
OSP w Galinach (gmina Bartoszyce) obchodziła jubileusz 65 – lecia, a OSP
Troszkowo (gmina Bisztynek) 101 lecia.

5.2. powiat braniewski
W trzech jednostkach OSP dokonano poprawy warunków lokalowych, wymieniono
m.in.; bramę, naprawiono posadzki. W zakresie poprawy wyposażenia zakupiono m.in.
łódź hybrydową oraz 175 mb rękawów przeciwpowodziowych dla OSP Braniewo.
Przeprowadzone eliminacje powiatowe OTWP, zawody gminne sportowo- pożarnicze
grup A i C w 4 gminach oraz zawody powiatowe MDP.
Około 15 członków OSP oddaje honorowo krew w ramach klubu działającego przy KP
PSP Braniewo.
5.3. powiat działdowski
W 10 strażnicach OSP prowadzone były większe lub mniejsze prace modernizacyjno –
remontowe, z których najpoważniejsze zrealizowano w Niechłoninie i Petrykozach, gdzie
rozbudowywano remizy. We wszystkich gminach dokonano wiele zakupów sprzętu
strażackiego w tym motopompy szlamowe, agregaty prądotwórcze oraz sprzęt ochrony
osobistej strażaków. Zakupiono także używany ciężki samochód pożarniczy dla OSP
Gralewo.
Zrealizowano eliminacje powiatowe OTWP oraz Powiatowe Zawody SportowoPożarnicze. W zawodach brało udział 9 drużyn męskich oraz 3 kobiece. Jednostki, które
obchodziły jubileusze swojego działania to: OSP Gralewo 90-lecie i OSP Dłutowo 100lecie. Zorganizowano także uroczystość 40-lecia Muzeum przy OSP Lidzbark.
W gminie Płośnica zorganizowano turniej piłki nożnej i siatkowej. Zorganizowano także
4 akcje poboru krwi.
5.4. powiat elbląski
Pozyskano samochód używany GBA 2,5/16 dla Gronowa Elbląskiego z zasobów
MON, przekazano samochód Lublin dla OSP Węzina.
OP ZOSP RP przeprowadził zawody powiatowe OSP, w których wzięło udział 12 drużyn,
w tym 4 kobiece.
5.5. powiat ełcki
W zakresie poprawy zaplecza budowlanego OSP w 2013 roku wykonano
modernizację strażnicy w Prostkach. Dokonano przekazań sprzętu ratownictwa
technicznego pomiędzy jednostkami, a dla OSP Stare Juchy zakupiono nowy zestaw typu
średniego.
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Przeprowadzono zawody sportowo-pożarnicze grup A i C, w których uczestniczyło 14
drużyn męskich i jedna kobieca, oraz zawody MDP z udziałem 5 drużyn w tym jednej
dziewcząt.
5.6. powiat giżycki
W trzech strażnicach prowadzono prace remontowo-modernizacyjne, największe w
OSP Spytkowo. W sposób znaczący poprawił się stan taboru samochodowego –
zakupiono trzy samochody dla OSP Wydminy (ciężki), OSP Ryn (lekki) oraz OSP
Kruklanki (lekki) – wszystkie zakupy dofinansowane były z programu Lokalna Grupa
Rybacka. Obok samochodów zakupiono inny sprzęt w tym 5 detektorów gazów, sprzęt
Ochrony Dróg Oddechowych, sanie lodowe oraz sprzęt nurkowy.
5.7. powiat gołdapski
Zakończony został remont strażnicy OSP Czarne, kontynuowano remont OSP Lisy
oraz pozyskano dla potrzeb OSP Żabin obiekt, w którym trwa przystosowanie dla potrzeb
jednostki. OSP w Baniach Mazurskich otrzymała z KP PSP samochód SLOp marki
Polonez, dokonano także wiele zakupów sprzętu w zakresie sprzętu ochrony ratowników.
Zorganizowano eliminacje OTWP oraz konkursu plastycznego.
5.8. powiat iławski
Przeprowadzono modernizacje i remonty strażnic w 6 OSP (Boreczno, Janiki Wielkie
i Dobrzycki, Jakubowo Kisielickie oraz Kazanice i Omule). Zakupiono nowy lekki
samochód – OSP Wikielec i używany dla OSP Dobrzyki.
Zorganizowano eliminacje powiatowe OTWP, powiatowe zawody MDP z udziałem
12 drużyn oraz zawody grupy A i C z udziałem 5 drużyn męskich i 4 kobiecych.
OSP w Goryniu (gm. Kisielice) obchodziła jubileusz 65-lecia. OSP Jakubowo
Kisielickie (gm. Susz) nadano i wręczono sztandar.
Inne przedsięwzięcia integrujące środowisko strażackie to m.in.: - organizowana
cyklicznie przez OSP Susz akcja „Bezpieczne wakacje”, projekt „Strażak na medal”
zrealizowany przez OSP Złotowo współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, którego efektem było przeszkolenie członków OSP na prawo jazdy kat. C
(10 osób), z zakresu obsługi pilarek (10 osób) oraz na warsztatach psychologicznych (20
osób)
5.9. powiat kętrzyński
Realizowana jest budowa nowej strażnicy w Reszlu. Zakupiono nowy samochód dla
OSP w Barcianach. Używane samochody otrzymały OSP w Mołtajnach i Skandawie.
Realizowane były konkursy plastyczne i wiedzy pożarniczej na wszystkich szczeblach.
OSP w Drogoszach otrzymała sztandar i została włączona do KSRG.

5.10. powiat lidzbarski
Najważniejszym zadaniem związanym ze strażnicami było rozpoczęcie budowy nowej
remizy dla OSP Bażyny. Dokonano zakupów sprzętu strażackiego, z których
najważniejszy to nowy średni samochód dla OSP w Ornecie.
W zakresie innych działań przeprowadzono akcję krwiodawstwa w Ornecie, OSP w
Rogóżu pozyskała środki w ramach projektu Kapitał Ludzki na szkolenie 15 strażaków.
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5.11. powiat mrągowski
Zrealizowane modernizacje strażnic to dwie termoizolacje. Podpisano umowę na
finansowanie zakupu dla OSP Nawiady w ramach programu RPO – realizacja w 2014.
OSP w Krutynie realizuje wiele przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska min
akcja „Ratujmy płazy” w kwietniu, udział w akcji sprzątania Krutyni ( rzeki) organizowanej
przez OSP Ruciane Nida w maju, konkurs plastyczny „Straż pożarna ratuje przyrodę” w
czerwcu. W ramach pozyskanych środków zakupiono także dla tej OSP sanie lodowe i
inny sprzęt ratownictwa wodnego w marcu.
5.12. powiat nidzicki
Poprawiono stan techniczny w dwóch strażnicach, trwa budowa remizy dla OSP
Januszkowo. W zakresie wyposażenia sprzętowego OSP Janowiec Kościelny został
wyposażony w nowe narzędzia ratownictwa drogowego oraz inny drobny sprzęt w innych
jednostkach.
W zakresie integracji środowiska zorganizowano zawody w piłkę nożną na orliku
w Janowcu o puchar prezesa ZOP.
5.13. powiat nowomiejski
Zostały przeprowadzone zawody gminne we wszystkich gminach oraz zawody
powiatowe, w których uczestniczyło 13 OSP. W celu prowadzenia skutecznych działań
ratowniczo gaśniczych uległa poprawa wyposażenia sprzętowego m.in. o używany
samochód pożarniczy średni – Volvo w OSP Krzemieniewo, i używany lekki VW dla OSP
Zwiniarz. Zakupiono także taki sprzęt jak deska lodowa, sprzęt łączności, urządzenie
hydrauliczne.
Na poziomie gminnym i powiatowym zorganizowano OTWP oraz konkurs plastyczny
„Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”. Odbyły się
jubileusze działania OSP – 90-lecia w Krzemieniewie, 60-lecia w Lorkach, 90-lecia w
Trzcinie, 85-lecia w Krotoszynach i 100-lecia w Zajączkowie. Aktywnie działa 10 OSP w
akcji krwiodawstwa organizowanej w KP PSP Nowe Miasto Lubawskie w ramach
programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.
5.14. powiat olecki
W trakcie roku w 5 strażnicach zrealizowano poprawę warunków zaplecza
budowlanego obiektów. W OSP Lenarty dobudowano boks garażowy. W zakresie poprawy
stanu wyposażenia sprzętowego najważniejszym zadaniem był zakup nowego samochodu
dla OSP Wieliczki.
OSP w Lenartach w okresie 6-14.07.2013 zorganizowały wypoczynek dla dzieci z
Ośrodka Interwencji Kryzysowej z Litwy (Kowalczuki)
W gminach zorganizowano zawody sportowo-pożarnicze.
5.15. powiat olsztyński
W zakresie remontów strażnic dokonano poprawy stanu 6 remiz w tym wykonano
kapitalną przebudowę remizy OSP Wrzesina. dokonano zakupów nowych samochodów
pożarniczych dla OSP Dobre Miasto i Świątki oraz podpisano umowy na realizacje w 2014
roku dla Stawiguda. Na stan OSP przyjęto m.in. 2 motopompy szlamowe, zestaw narzędzi
hydraulicznych w gminie Dywity, kamerę termowizyjną i detektor gazowy w gminie Purda.
Pozyskano także dwa samochody używane z Niemiec dla OSP Biskupiec i Kolno
Zorganizowane powiatowe zwody sportowo-pożarnicze grup A i C były miejscem
rywalizacji 12 zespołów męskich i 4 kobiecych. Zawody te poprzedzone były czterema
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zawodami na poziomie gminnym. W ramach rozwoju sportowego strażaków
zorganizowany został turniej piłki siatkowej, w którym uczestniczyło 6 drużyn.
W dniu 18 maja odbyło się VII spotkanie Strażaków Ochotników Powiatu
Olsztyńskiego
w Hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II.
5.16. powiat ostródzki
Poprawiono warunki lokalowe w 6 strażnicach wykonując min. Remonty posadzek czy
wymiany bram. Przekarosowano używany samochód VW Transporter na potrzeby OSP
Samborowo oraz rozpoczęto procedurę zakupu samochodu dla OSP Stare Jabłonki w
ramach RPO. Zakupiono wiele nowego sprzętu w tym ubrania specjalne, a dla OSP
Miłakowo nowe urządzenia ratownictwa technicznego.
Gminne zawody sportowo pożarnicze odbyły się w trzech gminach, a ZOP
przeprowadził zawody powiatowe.
Jednostki OSP Smykówko, Ostróda i Morąg - ich członkowie (nie wszyscy) są
honorowymi dawcami krwi. Na swym koncie maja duże osiągnięcia w ilości litrów
oddanych krwi. W tych wymienionych miejscowościach bezpośrednio są prowadzone
akcje honorowego krwiodawstwa
Jednym z przykładów pozytywnego rozwoju OSP jest przykład KDP – Kobiecej
Drużyny Pożarniczej w Miłakowie, która może się już poszczycić 10-letnią działalnością i
licznymi sukcesami sportowymi i organizacyjnymi.
5.17. powiat piski
Trwa rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP Liski finansowanie ze środków
własnych gminy Pisz.
Pozyskano nowy średni samochód gaśniczy z wyposażeniem dla OSP Orzysz ze
środków łączonych. 85% z projektu współpracy trans granicznej Polska-Litwa „Sąsiedzi w
działaniu” i 15% ze środków własnych gminy Orzysz. Pozyskano samochód lekki
ratownictwa wodnego z KP PSP w Szczytnie dla OSP Ruciane-Nida ze środków własnych
gminy Ruciane-Nida -projekt w trakcie realizacji. W trakcie realizacji jest zakup łodzi
ratowniczej hybrydowej z wyposażeniem dla OSP Ruciane-Nida ze środków własnych
gminy Ruciane-Nida i projektu Lokalne Grupy Rybackie.
Zorganizowano i przeprowadzono 4 gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których
wzięło udział łącznie 32 drużyny.

5.18. powiat szczycieński
W siedmiu strażnicach realizowane były prace modernizacyjne – remonty dachów,
termoizolacja. Zaadaptowano nieużytkowane pomieszczenia na strażnicę dla OSP Rumy
i wyposażono w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Trwa przygotowanie do budowy
nowej strażnicy dla OSP Lesiny Wielkie. W zakresie poprawy sprzętowej zakupiono min: nowe samochody dla OSP Wesołowo, Lesiny Wielkie, (samochody lekkie) i używane
średnie dla OSP Trelkowo oraz dla OSP Klon.
W dwóch gminach zorganizowano zawody sportowo-pożarnicze, oraz na terenie gminy
Pasym przeprowadzono powiatowe zawody w ratownictwie wodnym. ZOP zorganizował III
pożarnicze zawody sprawnościowe OSP o puchar prezesa.
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Realizowane były eliminacje OTWP na poziomie gminnym (4 gminy), oraz
powiatowym. W zakresie honorowego krwiodawstwa aktywnie działa klub przy OSP
Wielbark, który zorganizował 6 poborów krwi.
OSP w Piastunie obchodziła jubileusz 65-lecia, a OSP Faryny zorganizowały 10-lecie
nadania sztandaru. OSP Szuć uczestniczyła w akcji sprzątania rzeki Omulwi (lipiec) oraz
min. wykonała film propagandowy o wypalaniu traw
5.19. powiat węgorzewski
Główne zadanie realizowane w powiecie w zakresie poprawy stanu strażnic to
kontynuacja budowy nowej remizy dla OSP Perły. W zakresie poprawy zaplecza
sprzętowego w ramach funduszy ze środków unijnych planowany jest zakup w roku 2014
samochodu ratowniczo-gaśniczy dla OSP Budry. Zakupiono sprzęt rat. chem-ekol. dla
OSP Budry i motopompę dla OSP Perły.
Zorganizowano zawody sportowo – pożarnicze na szczeblu powiatu z udziałem 8
drużyn męskich i 2 kobiecych.
6. PODSUMOWANIE – WNIOSKI
Działania w roku 2014 powinny uporządkować stwierdzone nieprawidłowości oraz
poprawić stan organizacyjny OSP i Związku. Do zadań tych należy:
 Zlikwidowanie w ewidencji KRS OSP, które nie istnieją już od kilku lat oraz
aktualizacja wpisów, tych które faktycznie działają. Brak aktualnych wpisów w
KRS będzie skutkował wstrzymaniem dopłat dla OSP, których to będzie
dotyczyło.
 Doprowadzenie do zakończenia powoływania JOT-ów i ich formalnego wykazania
w ewidencji Raport OSP.
 Podjęcie działań w zakresie poprawienia działań OSP z młodzieżą.
 Zwiększenie ilości prenumerowanych egzemplarzy czasopisma STRAŻAK.
 Kontynuowanie działań w zakresie pozyskiwania 1% odpisu z podatku dla OSP,
na poziomach wszystkich oddziałów Związku.
7. ZAŁĄCZNIKI
załącznik 1 – Tabela wyników VII Wojewódzkich Zawodów Sportowo Pożarniczych
MDP woj. Warmińsko-Mazurskiego
załącznik 2 - Laureaci wojewódzkiego konkursu plastycznego – „Zapobiegajmy pożarom”
w
roku 2013
załącznik 3 - Wykaz stron internetowych OSP i oddziałów prowadzonych w 2013 roku
(wpisy aktualizujące z roku 2013)
załącznik 4 - Wykaz członków OSP i działaczy ZOSP RP uhonorowanych w roku 2013
Złotymi Znakami Związku i Medalami Honorowymi im. Bolesława Chomicza
załącznik 5 – Wykaz nowych samochodów zakupionych w 2013 roku z podaniem źródeł
finansowania .
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