Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie
za 2010 rok.
1.
Nazwa
a. Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie
b. Kurów 192 ; 34 – 233 Hucisko ; Gmina Stryszawa ; woj. małopolskie
c. OSP w Kurowie zarejestrowana została w Rejestrze Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia
w Krakowie ; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia
08.08.2001r pod nr KRS: 0000031905 , Postanowieniem w/w Sądu z dnia 06.10.2004r OSP w
Kurowie uzyskała status organizacji pożytku publicznego
d. REGON 356305577.
e. Dane dotyczące członków zarządu OSP (według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym)
Szwed Adam – prezes- zam. Kurów 49
- Rzepka Józef – wiceprezes – zam. Kurów 89a
- Hereda Jacek – naczelnik- zam. Kurów 53
- Szwed Adam Henryk –sekretarz - zam. Kurów 10
- Pieczara Piotr – skarbnik- zam. Kurów 114
- Hutniczak Mariusz – gospodarz – zam. Kurów 52
- Domasik Paweł – członek Zarządu – zam. Kurów 61
- Kwaśny Tadeusz – członek Zarządu – zam. Kurów 38a
- Widuch Celina – członek Zarządu – zam. Kurów 135
f. Cele statutowe stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie
- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, wypadkom drogowym i
zagrożeniom ekologicznych oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną,
organami samorządowymi i innymi podmiotami,
- udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, wypadków drogowych i
zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi,
- upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
- działania na rzecz integracji społecznej wokół OSP,
- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu,
- działania na rzecz ochrony środowiska,
- działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie określonym w §
2 ust. 1. Statutu OSP,
- Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą.
2. Zasady, formy i zakres działalności:
Naczelną zasadą działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie jest działalność społeczna
(bezpłatna) swych członków w realizacji zadań statutowych . OSP w Kurowie działa w małej górskiej
miejscowości, do której w 2010 roku należało 93członków, w tym 12 członków Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej (MDP). Spośród tych członków stworzone zostały zastępy wyszkolonych strażaków, którzy
mogą nieść pomoc każdemu poszkodowanemu, mogą uczestniczyć w zwalczaniu pożarów, zagrożeń
ekologicznych innych zdarzeń.
W roku 2010 OSP w Kurowie kontynuowała swą dotychczasową działalność. W tym roku
pomimo wcześniejszych planów nie udało się zorganizować kolejnych Mistrzostw w Ratownictwie z
uwagi na powódź jak nawiedziła nasz kraj. Mimo tego w dalszym ciągu trwały szkolenia w tym zakresie
naszych członków. Wyrazem tego był udział naszego zespołu w Międzynarodowych Mistrzostwach
Ratownictwa Technicznego w Tatabanya (Węgry) 30,092010r - 01,10,2010r, gdzie nasz zespół zajął
piąte miejsce.
Szkolenie naszych członków w zakresie ratownictwa medycznego nie jest wyłączną działalnością
naszej OSP. Zarząd stara się aby szkolenie w zakresie szeroko pojętego ratownictwa obejmowało
maksymalną ilość członków ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych członków (MDP). Dla
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przeprowadzenia tych szkoleń organizuje się cykle szkoleniowe, szczególnie w okresie wiosennym
poprzedzającym przygotowania do Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych. W zakresie pracy z
MDP, Zarząd starał się współpracować z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze
Stryszawy.
W roku 2010 OSP Kurów uczestniczyła 18 razy w akcji ach ratowniczych. Na wyjazdy te obok
wyjazdów do pożarów złożyły się także wyjazdy dla niesienia pomocy poszkodowanym w czasie
powodzi jaka nawiedziła nasz kraj. Były to wyjazdy poza nasz powiat: 20 - 21 maja Dąbrowa Tarnowska
, 22 – 23 maja Miejscowość Grabie k. Wieliczki, 4 – 5 czerwca Tarnów, 31 lipiec- 1 sierpień Nowy Targ.
Nasz jednostka wsparła także finansowo poszkodowanych wpłacając datek na fundusz pomocy
powodzianom.
W tym roku przyszło nam uczestniczyć w jakże smutnym wydarzeniu jakim było zabezpieczanie
medyczne pogrzebu ś.p. pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. Zabezpieczenie to miało miejsce
w dniu 18 kwietnia na Błoniach Krakowskich, gdzie rozstawiony został nasz namiot medyczny wraz z
karetką i członkami naszej OSP.
W swej działalności OSP Kurów szeroko współpracuje z Komendą PSP w Suchej Beskidzkiej
zwłaszcza w szkoleniu swych członków na kursach organizowanych przez tę jednostkę.
Zgodnie z umową z dnia 25,05,2004r o włączeniu OSP Kurów do państwowego „Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego” jednostka otrzymuje subwencje na utrzymanie gotowości bojowej.
Dużą pomoc i poparcie OSP Kurów otrzymała ze strony Urzędu Gminy Stryszawa. Podstawą
współpracy pomiędzy OSP Kurów i Urzędem Gminy Stryszawa jest porozumienie z dnia 25 maja 2004r,
gdzie UG podejmuje się pokrycia bieżących kosztów utrzymania sprawności technicznej samochodów
ich wyposażenia, wyposażenia osobistego ratowników i gotowości operacyjnej jednostki.
Jednym z celów działalności OSP w Kurowie jest tzw. integracja społeczeństwa wiejskiego wokół
OSP. Dla realizacji tego zadania organizowano w 2010r. imprezy dla mieszkańców i gości Kurowa.
Kontynuowano zapoczątkowaną w 2004r bardzo dobrą współprace z Kołem Gospodyń Wiejskich i
Radą Sołecką, w organizacji Dożynek Sołeckich oraz cykliczną już imprezę „Kurowskie Bigosowanie”
wpisaną w kalendarz imprez powiatowych. Była to okazja do wspaniałej zabawy plenerowej całej
miejscowości Kurów. W trakcie roku młodsi członkowie OSP mieli okazję spędzać czas przy muzyce
dyskotekowej.
3. Działalność gospodarcza:
Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał zarządu OSP w Kurowie z roku 2010.
Uchwała nr 1 walnego zebrania sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie z dnia
23,01,2010r. ; w sprawie: działalności organizacyjno-programowej
Działając na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie rozdz. IV &22
walne zebranie postanawia co następuje:
1. Przyjmuje się sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2009.
2. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za rok 2009.
3. Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2009.
4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela się absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kurowie
5.
6.

Zatwierdza się plan działalności i plan finansowy na rok 2010 bez żadnych zmian .
Ustala się wysokość składki członkowskiej na rok 2010 na kwotę:

a) dla członków OSP Kurów w wieku poniżej 18 lat –1zł (jeden)
b) dla członków OSP Kurów w wieku powyżej 18 lat – 10zł (dziesięć)
Uchwała nr 2 walnego zebrania sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie. z dnia 23,01,2010r.; w
sprawie: działalności organizacyjno-programowej
Działając na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie rozdz. IV &22 i &30 walne
zebranie postanawia co następuje:
Walne Zebranie członków OSP w Kurowie przyjmuje do wiadomości i akceptuje dokonane w minionym okresie
sprawozdawczym zmiany w składzie Zarządu OSP zgodne ze Statutem OSP &29.
UCHWAŁA NR 01/2010 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 13,03,2010r.
w sprawie: zakup drewna opałowego
Na podstawie Statutu OSP w Kurowie Rozdz. IV & 30 pkt.1 uchwala się co następuje:
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Zarząd OSP w Kurowie postanawia upoważnić prezesa do wydatkowania z kasy OSP Kurów kwoty do
600zł (sześćset zł) na pokrycie kosztów zakupu twardego drewna na opał do kominka.
UCHWAŁA NR 02/2010 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 13,03,2010r.
w sprawie: przyjęcia i skreślenia członków
Na podstawie Statutu OSP w Kurowie Rozdz. IV & 30 pkt. 9 uchwala się co następuje:
Zarząd OSP w Kurowie postanawia przyjąć na listę członków OSP w Kurowie następujących
druhów:
1. Motor Izabela c. Leszka, , zam. Kurów 49
2. Smyrak Rafał s. Zbigniewa zam. Kurów 105a
UCHWAŁA NR 03/2010 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 21,08,2010
w sprawie: wydatkowania środków z 1% na bramę garażową
Na podstawie Statutu OSP w Kurowie Rozdz. IV & 30 pkt.1, 8 uchwala się co następuje:
Zarząd OSP w Kurowie postanawia upoważnić prezesa i naczelnika do wydatkowania niezbędnych kwot
na przeprowadzenie remontu drugiej (mniejszej) bramy garażowej poprzez jej wymianę na nową wraz
wzmocnieniem podłoża. Upoważnia się do wykorzystania środków z przekazanego podatku 1% na sfinansowanie
w części zakupu bramy z jej montażem. Środki te będą dodatkiem do subwencji finansowej z Urzędu Gminy
Stryszawa. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 21 sierpnia 2010r.
UCHWAŁA NR 04/2010 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 21,08,2010
w sprawie: wydatkowania środków na bramę ogrodzeniową
Na podstawie Statutu OSP w Kurowie Rozdz. IV & 30 pkt.1, 8 uchwala się co następuje:
Zarząd OSP w Kurowie postanawia upoważnić prezesa i skarbnika do wydatkowania kwoty do 2000zł
(dwa tysiące zł) na zakup bramy ogrodzeniowej przesuwnej wraz z betonem na fundament bramy. Rozliczenie wg
rachunków. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 21 sierpnia 2010r.
UCHWAŁA NR 05/2010 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 21,08,2010
w sprawie: zmiany formy protokołowania
Na podstawie Statutu OSP w Kurowie Rozdz. IV & 30 pkt.1, uchwala się co następuje:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Zarząd OSP w Kurowie postanawia zmienić formę dokumentacji posiedzeń Zarządu OSP. Zmiana ta
polega na zastąpieniu odręcznego pisania protokołów posiedzeń, pisania uchwał oraz protokołów
Walnego Zebrania członków na formę komputerowego wydruku.
Z posiedzę Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.
Protokół zawiera w szczególności: datę posiedzenia, porządek posiedzenia, krótki opis dyskusji,
wyniki głosowania, numery i tytuły podjętych uchwał, złożone do protokołu oświadczenia, wnioski i
zdania odrębne. Do protokołu dołącza się oryginały podjętych uchwał i listę obecności członków
Zarządu. Członkowie nieobecni na posiedzeniu przyjmują do wiadomości treść podjętych uchwał i
ustaleń protokołu na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Kolejno wydrukowane karty protokołów,
ponumerowane, opieczętowane i podpisane przez protokolanta oraz przewodniczącego obrad zostają
wpięte do teczki z protokołami pt. „Książka Protokołów Zarządu OSP w Kurowie”.
Podjęte uchwały Zarządu powinny zawierać: tytuł uchwały, podstawę prawną uzasadniającą podjęcie
uchwały, określenie zadań i w miarę możliwości środków na jej realizację, wskazanie osób
odpowiedzialnych za wykonanie uchwały, termin wejścia w życie uchwały. Uchwały oznacza się
numerem uchwały wg kolejności w danym roku kalendarzowym wskazując datę jej przyjęcia.
Uchwały podpisują: przewodniczący zebrania, protokolant oraz członkowie Zarządu podejmujący
uchwałę. Kolejno wydrukowane karty z uchwałami Zarządu OSP ponumerowane i opieczętowane,
podpisane przez uprawnionych zostają wpięte do teczki pt. „Książki Protokołów Zarządu OSP w
Kurowie” jako załącznik odpowiedniego protokołu.
Sekretarz Zarządu OSP prowadzi „Ewidencję Podjętych Uchwał”, w której zapisane zostaną :data, nr
uchwały, tytuł i czego dotyczą.
Dotychczasowe „Książki Protokołów” pisane odręcznie pozostaną u każdorazowego sekretarza
Zarządu. Nie zakończona Książka Protokołów będzie traktowana jako kopia robocza. Podstawą pracy
Zarządu zostaje z dniem uchwalenia zmian nowa „komputerowa” Książka Protokołów Zarządu OSP w
Kurowie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 21 sierpnia 2010r.

UCHWAŁA NR 06/2010 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 03,09,2010
w sprawie: wydatkowania środków
Na podstawie Statutu OSP w Kurowie Rozdz. IV & 30 pkt.1, 8 uchwala się co następuje:
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1. Zarząd OSP w Kurowie mając na uwadze troskę o stałe podnoszenie kwalifikacji strażaków postanawia
zezwolić na wyjazd zespołu ratowników na zawody strażackie na Węgry w dniach 30.09 – 01.10.2010r.
2. Na pokrycie kosztów wyjazdu postanawia się przeznaczyć do 1000zł (jeden tysiąc). Rozliczenie wg
rachunków.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 03 września 2010r.
UCHWAŁA NR 07/2010 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 23,10,2010r.
w sprawie: zbycia motocykla terenowego „Honda”
Na podstawie Statutu OSP w Kurowie Rozdz. IV &30pkt.1,2, uchwala się co następuje:
1. Zarząd OSP w Kurowie w związku z uzasadnionym brakiem potrzeby posiadania na swym wyposażeniu
motocykla terenowego „Honda”, postanawia upoważnić prezesa, naczelnika oraz skarbnika do
przeprowadzenia zbycia w/w przedmiotów.
2. Zbycie to powinno odbyć się za pośrednictwem aukcji internetowej, ogłoszeń w lokalnej prasie oraz
wywieszeniem informacji na tablicy ogłoszeń OSP. Wybór najlepszej oferty dokonają w/w członkowie
Zarządu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 23 października 2010r.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2010r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Składki członkowskie ogółem
Dochody z działalności gospodarczej
Darowizny z rozprowadzania kalendarzy strażackich
Darowizny i zbiórki pieniężne
Darowizny 1% z tyt. pożytku publicznego)

Kwota w zł
596,00
0,00
3125,00
4386,65
2877,52

Dotacje pieniężne:

3500,00

- za zabezpieczenie pogrzebu Prezydenta

6.
Inne dochody
Razem dochody

500,00
14 985,17

6. Informacja o wysokości poniesionych kosztów w 2010r
Zużycie materiałów
1 Opał
2 Materiały biurowe
3 Energia
4 Materiały gospodarcze
5 Materiały budowlane
6 Artykuły spożywcze
7 Akcesoria strażaka
8 Sprzęt ratowniczy
9 Pozostałe materiały
Usługi
Opłaty
Ubezpieczenie
Amortyzacja
Razem koszty
Strata

15 638,96
633,84
1209,74
1217,66
4818,78
298,34
564,17
428,00
6130,27
338,16
821,38
652,73
100,00
24 466,69
41 679,76
26 694,59

OSP w Kurowie w roku 2010 otrzymała środki pochodzące z darowizn w wysokości:
10 389,17zł w tym dochód z tytułu przekazania 1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku
publicznego w wysokości : 2 877,17zł
7. Dane liczbie zatrudnionych w OSP Kurów
a. OSP w Kurowie nie zatrudniała żadnych pracowników.
b. OSP w Kurowie nie wynagradzała żadnych pracowników.
c. OSP w Kurowie nie wynagradzała żadnych członków zarządu.
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