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Sprawozdanie merytoryczne 
z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie 

 za 2009 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 (na dzień 31.12.2009r.) 
f.  

- 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 

g. Dane dotyczące członków zarządu OSP (według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym) 
- Józef  Rzepka  - Prezes - zam. Kurów 89a 
- Jacek Hereda- Wiceprezes-naczelnik- zam. Kurów 53  
- Adam Szwed- Wiceprezes - zam. Kurów 49 
- Michał  Rzepka - Z-ca naczelnika - zam. Kurów89a           
- Celina Widuch- Sekretarz- zam. Kurów 135             
- Piotr Pieczara- Skarbnik- zam. Kurów   114                      
- Mariusz Hutniczak- Gospodarz- zam. Kurów 52 
- Tadeusz Kwaśny, - Członek Zarządu- zam. Kurów 38a  
- Paweł Domasik- Członek Zarządu- zam. Kurów  61         

h. 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, 
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- 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. 

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 2009roku należało 94członków, w tym 10 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 2009 OSP w Kurowie kontynuowała swą dotychczasową działalność. W tym 
roku Zarząd OSP postanowił zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania OSP, współorganizować 
kolejne  Otwarte Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym Podmiotów Wchodzących  i 
Współdziałających z KSRG.  

 Ta decyzja zdeterminowała działania członków  OSP, poprzez zwiększenie pracy na 
rzecz budynku remizy i jego otoczenia. Przeprowadzono niezbędne remonty i doposażono 
zaplecze kuchenne, gdzie miały się stołować załogi startujące w Mistrzostwach.  

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 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 2009  OSP uczestniczyła 13 razy w akcji ach ratowniczych. Nasza jednostka 
uczestniczyła w zabezpieczeniu medycznym wielu imprez np. Pielgrzymka piesza z Jasnej Górki 
w Ślemieniu na Jasną Górę, Rajd pieszy im. kard. Wyszyńskiego na Jałowiec, Rajd Rowerowy o 
puchar Lachowic. Uczestniczyła w pokazach ratownictwa miedzy innymi w Bielsku Białej, 
Krakowie. 

 W swej działalności OSP Kurów szeroko współpracuje z Komendą PSP w Suchej 
Beskidzkiej  zwłaszcza w szkoleniu swych członków na kursach organizowanych przez tę 
jednostkę. 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. W tym roku Urząd Gminy Stryszawa zakupił dla naszej 
jednostki samochód pożarniczy GBA Mercedes za kwotę 100 000zł. 

Jednym z celów działalności OSP w Kurowie jest tzw. integracja społeczeństwa wiejskiego 
wokół OSP. Dla realizacji tego zadania organizowano w 2009r. 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”. Była to okazja do wspaniałej zabawy plenerowej całej 
miejscowości Kurów. W trakcie roku młodsi członkowie OSP mieli okazję spędzać czas przy 
muzyce dyskotekowej.  

3. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. 
4. 
Odpisy uchwał zarządu OSP w Kurowie z roku 2009. 

 
Uchwały i wnioski Walnego Zebrania z dnia 11.01.2009r: 

1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności za rok 2008. 
2. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za 2008. 
3. Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
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4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela się absolutorium Zarządowi OSP Kurów. 
5. Zatwierdza się plan finansowy na rok 2009 bez żadnych zmian. 
6. Ustala się wysokość składki członkowskiej na kwotę 10 zł. 
7. Zatwierdza się do realizacji następujące wnioski zgłoszone w czasie dyskusji: 

a.  Zakup samochodu średniego. 
b.  Wykonać zadaszenie koło remizy. 
c.  Walne Zebranie upoważnia skarbnika i prezesa dh Rzepkę J. do pobierania ekwiwalentu za udział  

w akcjach i ćwiczeniach. 
d.  Walne Zebranie upoważnia Zarząd do uregulowania spraw wyjazdu grupy Ratownictwa 

Medycznego i zaliczenia ich do wyjazdów w akcjach. 
 
UCHWAŁA NR 01/2009 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 05,04,2009r.w sprawie: złożenia wniosków na 
odznaczenia  

Na podstawie Statutu OSP w Kurowie Rozdz. IV & 30 pkt.10 uchwala się co następuje: 
Upoważnia się prezesa do wystąpienia do Zarządu Gminnego z wnioskami o nadanie następujących odznaczeń: 
Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa – dh Spyrka Marek 
Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa – dh Adam Henryk Szwed, dh Tomasz Szwed, dh Gąska Maria 
UCHWAŁA NR 02/2009 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 05,04,2009r.w sprawie: organizacji Dnia Strażaka. 
Zarząd OSP w Kurowie na podstawie Statutu OSP w Kurowie & 6 pkt.8 uchwala co następuje: 

 Zarząd OSP w Kurowie postanawia zorganizować w dniu 2 maja 2009r. imprezę integrującą społeczeństwo 
Kurów ze swą OSP po hasłem „Dzień Strażaka”. Impreza ta obejmować będzie udział we mszy świętej, uroczystej 
zbiórki  w remizie z wręczeniem odznaczeń i skromnym poczęstunkiem. Na pokrycie  kosztów tej imprezy 
postanawia się wydatkowa z kasy OSP do 300zł. 

UCHWAŁA NR 03/2009 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 05,04,2009r.w sprawie: wydatkowania środków finans.  
Zarząd OSP w Kurowie na podstawie Statutu OSP w Kurowie & 30 pkt.1  oraz pkt.2 uchwala co następuje: 

 Zarząd OSP w Kurowie zgodnie z wnioskami Walnego Zebrania członków z dnia 11.01.2009r. postanawia 
wyrazić zgodę na wyasygnowanie środków finansowych z kasy OSP na wybudowanie zadaszonej sceny „Szałas”, 
która będzie służyć podczas wszelkich imprez plenerowych przy naszej OSP. Za wykonanie i wykorzystanie 
środków pieniężnych odpowiedzialnymi czyni się prezesa  i skarbnika Zarządu OSP. 
UCHWAŁA NR 04/2009 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 17,06,2009r.w sprawie: zmian w składzie Zarządu OSP  
Na podstawie Statutu OSP w Kurowie Rozdz. IV & 29 pkt.1,2,3 uchwala się co następuje: 

Zarząd OSP w Kurowie postanawia przyjąć rezygnację z funkcji prezesa dh Rzepka Józefa i postanawia 
powierzyć tę funkcję dotychczasowemu wiceprezesowi dh Adamowi Szwed, zaś dotychczasową funkcję 
wiceprezesa  powierzyć dh Józefowi Rzepka. Ponadto postanawia przyjąć rezygnację z funkcji sekretarza dh Celina 
Widuch i postanawia powierzyć tę funkcję dh Adamowi Henrykowi Szwed, zaś dh Widuch Celina pozostaje jako 
członek Zarządu OSP. Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia. 
UCHWAŁA NR 05/2009 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 17,06,2009r.w sprawie: przyjęcia na stan OSP 
samochodu Mercedes  
Na podstawie Statutu OSP w Kurowie Rozdz. IV &30pkt.1,2, uchwala się co następuje: 

Zarząd OSP w Kurowie przyjmuje na stan inwentarzowy OSP zakupiony i przekazany przez Urząd Gminy 
Stryszawa samochód pożarniczy Mercedes. 
UCHWAŁA NR 06/2009 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 17,06,2009r.w sprawie: zbycia samochodu pożarniczego 
Star oraz skutera śnieżnego  
Na podstawie Statutu OSP w Kurowie Rozdz. IV &30pkt.1,2, uchwala się co następuje: 

Zarząd OSP w Kurowie w związku z uzasadnionym brakiem potrzeby posiadania na swym wyposażeniu 
samochodu Star 220 oraz skutera śnieżnego, postanawia upoważnić prezesa, naczelnika oraz skarbnika do 
przeprowadzenia zbycia w/w przedmiotów. 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.  
UCHWAŁA NR 07/2009 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 17,06,2009r.w sprawie: przyjęcia w poczet członków  
Na podstawie Statutu OSP w Kurowie Rozdz. IV &30pkt. 9 uchwala się co następuje: 
 Zarząd OSP w Kurowie postanawia przyjąć na listę członków dh Grażynę Mazur  zamieszkałą Kuków 114,  
UCHWAŁA NR 08/2009 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 28,06,2009r.w sprawie: wydatkowania środków  
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 bramy garażowej poprzez jej wymianę na nową wraz wzmocnieniem podłoża. 
Upoważnia się do wykorzystania środków z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego  na sfinansowanie w 
części  zakupu bramy z jej montażem oraz na zakup niezbędnych materiałów dla przeprowadzenia odwodnienia 
podjazdu do garażu.  

UCHWAŁA NR 09/2009 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 09,10,2009r.w sprawie: wydatkowania środków  
Na podstawie Statutu OSP w Kurowie Rozdz. IV & 30 pkt.1, 8 uchwala się co następuje: 
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Zarząd OSP w Kurowie postanawia upoważnić prezesa do wydatkowania z kasy OSP Kurów kwoty do 
1500zł (jeden tysiąc pięćset zł) na zakup i montaż banera reklamowego na terenie OSP Kurów. Rozliczenie wg 
faktur. 
UCHWAŁA NR 10/2009 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 09,10,2009r.w sprawie: wydatkowania środków  
Na podstawie Statutu OSP w Kurowie Rozdz. IV & 30 pkt.1, 8 uchwala się co następuje: 

Zarząd OSP w Kurowie postanawia upoważnić prezesa do wydatkowania z kasy OSP Kurów kwoty do 
600zł ( sześćset zł) na zakup kalendarzy strażackich na 2010rok. Rozliczenie wg faktury. 
UCHWAŁA NR 11/2009 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 12,12,2009r.w sprawie: zwołanie Walnego Zebrania  
Na podstawie Statutu OSP w Kurowie Rozdz. IV & 30 pkt.1,3, 8 uchwala się co następuje: 

Zarząd OSP w Kurowie zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP na dzień 23 stycznia 
2010r. godz.15.00. Postanawia upoważnić prezesa do wydatkowania z kasy OSP Kurów kwoty do 400zł (czterysta 
zł) na pokrycie kosztów przeprowadzenia zebrania.  
UCHWAŁA NR 12/2009 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 12,12,2009r.w sprawie: wydatkowania środków  
Na podstawie Statutu OSP w Kurowie Rozdz. IV & 30 pkt.1, 8 uchwala się co następuje: 

Zarząd OSP w Kurowie postanawia upoważnić prezesa do wydatkowania z kasy OSP Kurów kwoty do 
5000 ( pięć tysięcy zł) na zakup 50 szt. Krzeseł.  Rozliczenie wg faktur. 
UCHWAŁA NR 13/2009 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 12,12,2009r.w sprawie: wydatkowania środków  
Na podstawie Statutu OSP w Kurowie Rozdz. IV & 30 pkt.1, 8 uchwala się co następuje: 

Zarząd OSP w Kurowie postanawia upoważnić prezesa do wydatkowania z kasy OSP Kurów kwoty do 
800(osiemset zł) na zakup nagrzewnicy do samochodu Mercedes.   Rozliczenie wg faktury. 
UCHWAŁA NR 14/2009 Zarządu OSP w Kurowie z dnia 12,12,2009r.w sprawie: przyjęcia nowych 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: 

a. Kubieniec Dominik zam. Kurów 14, 
b. Motor Adrian zam. Kurów 49  , 
c. Sołtys Sylwia  zam. Bielsko Biała  
d. Rzepka Paulina zam. Kurów 65 
e. Kwaśny  Małgorzata zam. Kurów 110  

 
5. 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów  i kosztów w 2009r. 

 
1. Dochody: 

 
Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 
1. Składki członkowskie ogółem 521,00 
 w tym od członków wspierających  
2.  Dochody z działalności gospodarczej  0,00 
3.  Darowizny i zbiórki pieniężne (w tym 1% z tyt. pożytku publicznego) 15 510,15 

- Związek OSP RP  
4.  Dotacje pieniężne: 

- KSRG 3 500,00 
5. Inne dochody 17 000,00 

Razem dochody 36 531,15 

 
2. Wydatki: 

 
1. Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego 2 749,44 
2. Składka na rzecz Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP 150,00 
3. Koszty imprez i uroczystości 1 197,33 
4. Koszty administracyjne 7 087,92 
5. Koszty inwestycji i remontów 3 368,96 
6. Inne wydatki 18 690,67 

Razem wydatki 33 244,37 
 
 OSP w Kurowie w roku 2009 otrzymała środki pochodzące z darowizn w wysokości: 
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 15 510.15zł w tym dochód z tytułu przekazania 1% podatku dochodowego  dla organizacji 
pożytku publicznego w wysokości : 4 240,15zł 
 
 
 
6. 
Dane o: 
a. OSP w Kurowie nie zatrudniała i nie opłacała żadnych pracowników. 
b. OSP w Kurowie nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych. 

Na r –ku  bankowym w banku Spółdzielczym w Stryszawie na dzień 31.12.2009r 
znajdowała się kwota: 10 468,81 zł; w kasie OSP: 2 577,07zł, razem 13 045,88 zł. 
c. OSP w Kurowie w roku 209 nie nabywała żadnych obligacji, nieruchomości. 
d. OSP w Kurowie pozyskała w 2009r środków trwałych: samochód pożarniczy GBA 

Mercedes  wartości 100 000zł.  
e. Wartość aktywów wg sprawozdania finansowego : 
f. Wartość pasywów wg sprawozdania finansowego :  

 
8. 
W zakresie wydatkowanych środków przez Urząd Gminy Stryszawa i przekazanych OSP, kontrole 
sprawują odpowiednie  działy Urzędu Gminy Stryszawa.  
9. 
OSP w Kurowie nie zalega z płatnościami podatków, gdyż jest zwolniona z płacenia podatku od 
nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Odpowiednie zeznania podatkowe zostały 
złożone w Urzędzie Skarbowym w Suchej Beskidzkiej i Urzędu Gminy Stryszawa w odpowiednim 
terminie.  
10. 
OSP w Kurowie została skontrolowana przez wewnętrzną kontrolę tj. Komisja Rewizyjna, która nie 
wniosła zastrzeżeń do działalności zarządu OSP.  
 
 
 
 
 
Kurów dn. 20.01.2010r                                                          
 

                                                                            
 
 
 


