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Straży Pożarnych R.?
w Sępólnie Krajemkim za rok 2020

W

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sępólnie
Krajeńskim składa informację ze stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Sępólno
Krajeńskim w roku 2020.

Stan Organizacyjny:
LiczbajednostekOSPwgminie - 6
Typ jednostek(S) wszystkie zarejestrowane w KRS
Wszystkie jednostki posiadają konta oraz NIP

Liczba członków zwyczajnych - 203 strażaków w tym 22 kobiety
4 Dmżyny Młodzieżowe raZem - 39 członków

W roku 2020 nie zostały przeprowadzone zawody sportowo-pożarnicze dla MDP i seniorów.
W miesiącu lutym zarząd OSP Lutowo przeprowadził zawody dla MDP na sali gimnastycznej
w których uczestniczyło 15 członków.

Na przełomie miesiąca września i października zorgaiiizowany był konkurs plastyczny o
tematyce" Zapobiegamy Pożarom", w którym uczestniczyły dzieci z przedszkoli i szkół
podstawowych. Konkurs został przeprowadzony w czterech gmpach wiekowych.
Na konkurs wpłynęło 131 prac. Wręczenie upominków i nagród nastąpiło w gmdniu 2020
roku. Najlepsze trzy prace z każdej gmpy zostały wysłane do oceny na szczeblu
wojewódzkim.

Szkolenia:

W miesiącu lutym zakończył się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, który ukończyło 16
strażaków. Rozpoczęty kurs I stopnia został odwołany po dwóch spotkaniach ze względu na
panującą pandemię.
Działania ratownicze:

Udział strażaków w działaniach ratowniczych przedstawia się następująco:
- Pożary - 8

- Miejscowe zagrożenia - 54
- Alarmy fałszywe - O
Uprawnionych do działań ratowniczo gaśniczych było 81 strażaków.
W miesiącu Lutym odbyły się ćwiczenia organizowane przez Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w ZLTM Radońsk, w którym udział wzięły OSP Lutowo,OSP
Lutówko i OSP Sępólno Kraj.
Sprawy remontowe i gospodarcze:
OSP Komierowo - wymiana drzwi garażowych we własnym zakresie pozyskanych z OSP
Wałdowo. Malowanie we.-wr4rz remizy wraz z wykonaniem szafek na umundurowanie.

OSP Lutowo - remont samochodu Magims ZGK Sępólno Kraj. Wykonanie 12 szafek na

wyposażenie dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych.

OSP Lutówko - drobne prace remontowe w remizie.

OSP Sępólno Krajeńskie - wymiana przewodów przy urządzeniu hydraulicznym,
wykonanie garażu blaszak na sprzęt we własnym zakresie.

OSP Wałdowo - naprawa aparató'w powietrznych, wymiana bramy do garażu, adaptacja i
remont szatni we własnym zakresie.

Samochody pożarnicze:

Liczba samochodów pożarniczych 7 w tym 3 lekkie i4 średnie
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W roku 2020 samochód DAF z 1976 roku OSP Lutówko został wycofany z podziału działań
ratowniczych z przeznaczeniem na sprzedaż lub do kasacji.

Sprzęt łączności:

- radiostacje przewoźnie- 6
- radiostacje doręczne - 21
- system selektywnego alarmowania - 6

- powiadomienia SMS -2

Budżet 2020 rok:

W roku 2020 przyznano budżet na bieżącą działalność w zakresie ochrony ppoż. w kwocie
146 850 zł na wnioskowaną kwotę 307 223 zł. Budżet został wykorzystany w 100
procentach.

Ze środków budżetowych zakupiono następujący sprzęt i umundurowanie:
- buty specjalne oficer 1 para
- prądownica W-52 Turbo Jet 2 szt.
- rękawice strażackie 2 pary
- buty specjalne strażackie 3 pary
- hełm strażacki VULCAN 4 szt.

- wodery na szelkach 2 szt.
- ubranie LTPS 1 komplet
- przyczepka samochodowa l szt.
- radiostacja l szt.
- węże W-52 lOszt.
W- 75 10 szt,

- mostek przejazdowy gumowy 2 szt.
- ubranie treningowe + koszulka MDP 10 kompletów
- bosak sufitowy 4 m składaiiy 1 szt.
- oraz inny drobny sprzęt
Przy udziale środków zewnętrznych został zakupiony następujący sprzęt:
- OSP Wałdowo - samochć+d z wyposażeniem o wartości 781 050 zł
z tego budżet gminy 220 tyś MSWiA - 94 tyś, Komendant Główny PSP 86 tyś,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 380 tyś, własny OSP 1050 zŁ
Agregat hydrauliczny z wężami za 26 tyś w tym: dotacja MSWiA - 19 050 zł, Gmina 6950 zł
Remont i wymiana drzwi wjazdowych do remizy 8600 zł w tym: dotacja MSWiA 6291 zł,
Gmina 2000 zł , własne OSP 309 zł.

Zakupiono- hełm strażacki, rękawice strażackie-6 par, kominiarki6 szt., buty strażackie 6 par,
Zakupy za łcwotę 4687,25 zł w tym: dotacja komendanta PSP 4184 zł środki OSP Wałdowo
503,25 Zł.

Zakup rękawic specjalnych l para za 23 7,03 zł z podatku l procent
Zakup opryskiwacza plecakowego 15 L ze środkiem i opryskiwacza 12 L

Sprzęt burzący, butle zapasowe z powietrzem do ODO szt. 2, zwijadło do węży tłocznyzh ze
środków własnych OSP Wałdowo.

- OSP Komierowo- ze środków członków wspierających i sponsorów w kwocie 7500 zł
załcupiono samochód STAR 244.
- OSP Lutowo - buty specjalne 6 par za 3330 zł w tym dotacja MSWiA 2594 zł , Gmina 734
zł

- OSP Lutówko - zakupiono rozdzielacz kulowy, wkrętarkę akumulatorową, prądownice
wodno- pianową, redukcje do węzy oraz siodełko za kwotę 2.605 zł z dotacji MSWiA

W ramach programu na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
dla mikro.przedsiębiorcy w okresie pandemii COVID 4 ochotnicze straże pożarne skorzystały
z pożyczki z urzędu pracy umarzalnej po trzech miesiącach.

Jak wynika z powyższych zestawień zakupy sprzętu oraz wyposażenia ze środków
zewnętrznych nie licząc sarnochodu dla OSP Wałdowo stanowią około 80 procent całej
wartości zakupu.

Na rok 2021 w budżecie w paragrafie na zakup materiałów i wyposażenia jest kwota 21 900
zł czyli 14,6 procent całego budżetu. W pozycji tej jest też zakup: paliwa, opału itp. , czyli
jest to skromna kwota na zakupy.
Przyznany budżet na rok 2021 to kwota 150 tyś zł na złożony wniosek na kwotę 269 433 zł.

Nie licząc dotacji do zakupu samochodu dla OSP Sępólno Kraj (91 402 zł).
Umundurowanie:

- Ubrania koszarowe 87 kompletów

- Ubrana UPS 81 kompletów (45 procent do likwidacji)
- Hełmy 90 szt.
- Buty saperki - 81 par
- Kominiarki 35 szt.

- Rękawice specjalne 59 par
Podstawowy sprzęt ratowniczy:

- Łódz ratownicza z silnikiem zaburtowym szt. l
- Aparaty powietrzne 8 szt.

- Pilarki do drewna 12 szt.

- Agregaty prądotwórcze 6 szt.
- pompy szlamowe 6 szt.
- Pompy pływające 7 szt.
- Motopompa TOHATSU l szt.
- Węże tłoczne 190 szt.
- Zestaw ratowniczy PSP Rl 8 kompletów
- Zestaw ratownictwa technicznego 2 komplety
- Pompa elektryczna l szt.
- Defibrylator 4 szt.
- Sanie lodowe 3 szt.

- oraz inny drobny sprzęt

Informacja powyższa nie obejmuje wszystkich zagadnień, którymi zajmowali się dmhowie w
2020 roku ponieważ zebrania sprawozdawczo wyborcze w OSP odbędą się w terminie
odległym i na ten moment nie posiadamy materiałów sprawozdawczych.

Adres siedziby:
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
ul Sienkiewicza 54

89-400 Sępólno Krajeńskie
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