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Sprawozdanie z działalności 

Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP w Sieniawie za okres 2016-2021 

przedstawione na Zjeździe Oddziału Miejsko – Gminnego 

Związku OSP RP w dniu 04.09.2021 roku 

 

Druhny, Druhowie, Zaproszeni Goście!  

Ochotnicze Straże Pożarne to najstarsze organizacje społeczne działające 

w naszym kraju, organizacje, które w ponad stuletniej historii zapisały piękne 

karty patriotycznej i niepodległościowej, jak również humanitarnej oraz 

bezinteresownej służby na rzecz drugiego człowieka, zwłaszcza, gdy ten znalazł 

się w nieszczęściu oczekując na pomoc i ratunek. 

W pięcioletniej  kadencji z szeregów OSP odeszli na wieczną służbę 20 

druhów z poszczególnych jednostek w tym trzech najbardziej zasłużonych 

strażaków:  

Dh. Piotr Ciurko – Prezes OSP Dybków  

  Dh. Karol Bury – Prezes OSP Sieniawa  

 Dh Marian Ceglak – Komendant Miejsko – Gminny  

Proszę o uczenie minuta ciszy strażaków którzy odeszli na wieczna 

służbę.  

Nasz XII Miejsko - Gminny Zjazd odbywamy w roku w którym 

wspominamy 100—tą, rocznicę powstania Związku. 

Należy przypomnieć i z całą mocą to podkreślić, że już po trzech lata po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli zbierają się 

przedstawiciele tego społecznego ruchu ze wszystkich trzech zaborów  

w Warszawie i powołują jednolitą organizację o nazwie Związek Straży 
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Pożarnych na czele którego stanął wybitny działacz niepodległościowy, 

gospodarczy oraz społeczny - Bolesław Chomicz, którego imieniem, decyzją 

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP ustanowiony został honorowy medal. 

Na dzisiejszym miejsko -  gminnym zjeździe mamy dokonać pewnego 

podsumowania za ostatnie pięć lat, a wiodący temat to sprawa dalszego wzrostu 

aktywności społecznej, oraz skuteczniejszego zabezpieczenia tak mieszkańców 

miasta i gminy, jak też ich dobytku, oraz majątku stanowiącego dobro ogólne. 

Pragnę stwierdzić, że w gminie posiadamy dość liczny, ofiarny aktyw strażacki, 

co uważamy jako dobro najwyższe, najcenniejsze.  

Obrady dzisiejszego Zjazdu poprzedzone zostały kampanią 

sprawozdawczo- wyborczą we wszystkich OSP. Zebrania pomimo występującej 

pandemii odbyły się przy frekwencji 60% zgodnie z przyjętym 

harmonogramem. 

 

Wszystkie walne zebrania obsługiwane były przez członków Zarządu Oddziału 

Miejsko - Gminnego tj. Prezesa,  Komendanta Miejsko -  Gminnego. 

W większości OSP dokonano częściowych zmian w składach zarządów, 

do niektórych wprowadzono młodych członków, co odczytać należy jako 

zjawisko pozytywne, zadbano jednak o to, ażeby członkowie starszego 

pokolenia, którzy tworzyli bazę społeczną dla tego rozwoju działalności 

znaleźli swoje miejsce. 

Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego sprawując patronat nad działającymi 

jednostkami w gminie współorganizował ważniejsze wydarzenia jak: miejsko - 

gminne zawody sportowo-pożarnicze, uroczystości jubileuszowe. Na miarę 

możliwości wspierał organizacje działające w gminie Ochotnicze Straże 

Pożarne, których jest 10 i rzesza 343 członków czynnych, honorowych  

i wspierających.  
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Zarząd Oddziału Gminnego zatwierdzony na ostatnim XI Zjeździe  

w dniu 2 kwietnia 2016 roku w 27 osobowym składzie , którego pracą kierowało 

7 osobowe Prezydium w składzie: Prezes- Adam Woś, wiceprezes Władysław 

Ciurko, wiceprezes Jerzy Kudłak, Komendant Gminny Marian Ceglak do 2020 

roku od 2020 Eryk Ceglak, Skarbnik Jerzy Dziaduch,  Sekretarz Jacek 

Grabowiec.  

Zarząd zbierał się w miarę potrzeb, przeciętnie cztery razy w roku. W każdym  

z tych posiedzeń brali udział prezesi i naczelnicy poszczególnych jednostek, 

jako członkowie zarządu. 

W ten sposób zachowana została forma utrzymania stałej łączności pomiędzy 

Zarządem Oddziału Miejsko – Gminnego, a poszczególnymi Zarządami 

Ochotniczych Straży Pożarnych.  

 

Główne tematy, które były przedmiotem posiedzeń Zarządu to: 

- stan gotowości bojowej, wyposażenia w sprzęt i jego sprawność 

- sprawy gospodarczo-finansowe poszczególnych OSP 

-organizowanie zawodów sportowo-pożarniczych, szkolenia członków, 

- organizowanie uroczystości strażackich, jubileusze 

- zabezpieczenie imprez odbywających się na terenie miasta i gminy. 

 

W okresie sprawozdawczym dzięki środkom finansowym w formie 

dotacji otrzymaliśmy z: 

1. Ministerstwa Sprawiedliwości  23 000,00 zł 

2. Komendanta Głównego PSP 91 800,00 zł  

             w tym na KSRG 44 700,00zł  

3. Zarządu Główny OSP RP 62 500,00 zł 

4. Funduszu europejskiego  225 000,00 zł 

Łącznie pozyskano dotacje na OSP w kwocie 402 300,00 zł 
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Z budżetu miasta i gminy w minionej kadencji 5 lat wydano na utrzymanie 

remizo – świetlic  kwotę 1 050 000,00 zł a na inwestycję w remizach i remizo – 

świetlicach wydano kwotę 700 000,00 zł w tym zakup samochodów dla 

jednostek OSP Sieniawa i Dybków. Łącznie z budżetu miasta i gminy Sieniawa 

wydano kwotę 1 750 000,00 zł. 

Przez ostatnie 5 lat odbyły się następujące uroczystości strażackie i 

jubileusze:  

W  roku 2016 poświecenie i oddanie do użytkowania remizy OSP Sieniawa.  

W roku 2017 zorganizowano 100 lecie jednostki OSP w Wylewie – dzień 

strażaka wraz poświeceniem pomnika św. Floriana  oraz odznaczono jednostkę, 

również podczas dożynek gminnych przekazano do użytkowania remizo – 

świetlicę w miejscowości Dybków  oraz samochodu Stayer dla jednostki OSP 

Dybkowie.  

W roku 2018 zorganizowano dzień strażaka wraz z poświeceniem pomnika  

św. Floriana przy remizie OSP w Dobrej, 

W roku 2019  zorganizowano dzień strażaka wraz z poświeceniem sztandaru 

dla jednostki OSP Leżachów i odznaczenie jednostki złotym znakiem związku 

OSP. 

W roku 2020  10 lipca przekazanie samochodu Fuso Cartner dla  OSP Sieniawa 

oraz we wrzesień przekazano samochód lekkiego dla jednostki OSP w Czerce 

marki Peugot Boxer.   

 

Przekazanie sztandarów i odznaczenia dla jednostek OSP  

 

1. Odznaczono jednostkę OSP w Wylewie Złotym znakiem Związku 

Ochotniczych Straż Pożarnych w 2017 roku.  

2. Przekazano sztandar dla jednostki  OSP Leżachów w  2019 roku. wraz 

odznaczeniem jednostki Złotym znakiem Związku Ochotniczych Straż 

Pożarnych.  
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W obecnie na 10 jednostek OSP posiadających sztandary jest 7 jednostek 

OSP: 

1. OSP Czerce, 

2. OSP Dobra,  

3. OSP Leżachów  

4. OSP Pigany,  

5. OSP Rudka,  

6. OSP Sieniawa,  

7. OSP Wylewa  

1. Odznaczenia i wyróżnienia. 

W okresie 2016 – 2021 przydzielono medale dla członków jednostek OSP  

z terenu miasta i gminy Sieniawa:   

1. Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – 3 w tym dla 

jednostek OSP Wylewa i Leżachów 

2. Srebrny Krzyż Zasługi – 1 

3. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa – 17 

4. Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa – 14 

5. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa – 20 

6. Odznakę wzorowy strażak – 25 

7. Odznaka za wysługę lat – 86 

 

III  Praca na rzecz poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej: 

1. Udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych jednostek OSP w latach 

2016-2020.  

Miejscowych zagrożeń 358, pożarów 144, alarmów fałszywych 6 łącznie 

wyjazdów do działań ratowniczo gaśniczych 508 razy.  

W 2016 roku – 53 wyjazdy 

W 2017 roku – 82 wyjazdy  

W 2018 roku – 106 wyjazdów  
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W 2019 roku – 96 wyjazdów  

W 2020 roku – 171 wyjazdów  

Samochody ratowniczo – gaśnicze w jednostkach OSP   

Liczba samochodów pożarniczych wynosi 15 w tym: lekkie 9, średnich 6  

oraz agregat pompowy do prowadzenia działań przeciwpowodziowych 

 

Na terenie miasta i gminy stacjonują samochody bojowe  

1. Czerce – samochód lekki marki Peugeot Boxer  4x2 

2. OSP Czerwona Wola   - samochód lekki marki Renault Trafic 4x4 

3. OSP Dobra – samochód lekki marki Ford Transit 4x2 

4. OSP Dybów – Steyer 690 4x4 

5. OSP Leżachów – samochód średni Steyer 690 4x2, samochód lekki Żuk 

6. OSP Paluchy - samochód lekki marki Renault Trafic 4x4 

7. OSP Pigany – samochód średni Steyer 690 4x2, samochód lekki Ford Transit 

4x2 

8. OSP Rudka - samochód lekki marki Renault Trafic 4x4 

9. OSP Sieniawa samochody średnie Volvo 4x2 FL 280,  Steyer 690 4x4, 

samochody lekkie Fuso Cartner  4x4, Uaz 4x4, 

10. OSP Wylewa samochód średni Steyer 690 4x4, 

 

W naszej gminie tak władza samorządowa jak też Zarząd Oddziału Miejsko - 

Gminnego ZOSP i Zarządy OSP w szczególności przywiązują dużą wagę do 

organizowania zawodów sportowo-pożarniczych, które odbywały się  

w każdym roku, a jednostki nasze brały udział w zawodach szczebla 

gminnego i powiatowego. 

2016 – zajęte miejsca  1. OSP Czerwona Wola, 2 OSP Paluchy, 3 OSP Czerce 

2017 - zajęte miejsca  1. OSP Czerce, 2 OSP Czerwona Wola, 3 OSP Leżachów 

2018 - zajęte miejsca  1. OSP Czerwona Wola, 2 OSP Czerce, 3 OSP Sieniawa  

2019 - zajęte miejsca  1. OSP Leżachów, 2 OSP Czerce , 3 OSP Sieniawa  

2020 – brak zawodów OSP.   
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Wszystkie jednostki OSP za udział w zawodach zostają nagradzani 

nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu pożarniczego, a trzy pierwsze 

jednostki dodatkowo otrzymują pulę pieniężną z przeznaczeniem na zakup 

sprzętu ppoż.  

 

Szkolenia członków OSP w latach 2011-2016 

W szkoleniach  podstawowych wzięło udział 44 członków z jednostek OSP oraz 

w kursie pierwszej pomocy 4 ratowników.  

Liczba członków mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – 

gaśniczych wynosi:  

1. Strażacy ratownicy OSP – 89 

2. Dowódcy OSP – 10 

3. Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego - 19  

4. Naczelnicy OSP – 5  

5. Z zakresu ratownictwa technicznego – 11  

6. Z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - 4 

 

 

Jak wynika z podsumowań strażacy w naszej gminie w okresie 

sprawozdawczym na miarę swoich możliwości starali nieść pomoc i godnie 

reprezentować Gminę i swoją jednostkę. 

Za tę postawę, za poważne traktowanie przyjętych na siebie dobrowolnie 

obowiązków społecznych wszystkim Druhnom i Druhom serdecznie 

dziękujemy. Wasza postawa w roku ubiegłym gdy nasze życie było ograniczone 

w staliście na pierwszej linii podczas różnego typu zdarzeń czy wyjazdów tj. 

zdarzenia drogowe, pożarów,  przewóz osób do szczepień , rozwożenie 

maseczek i środków do dezynfekcji. 
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Podziękowanie to kierujemy w imieniu ustępującego Zarządu Oddziału 

Gminnego do Was Druhny i Druhowie Delegaci, a za Waszym pośrednictwem 

do wszystkich strażaków oraz do ich najbliższych i całych rodzin. 

 

Dziękuję Zarządowi Oddziału Powiatowemu ZOSP RP w Przeworsku. 

 

Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę z Komendą Powiatową PSP  

w Przeworsku. To współdziałanie i pomoc wysoko sobie cenimy, szczególnie 

każde miejsko -  gminne zawody są tego najwymowniejszym przykładem, bądź 

udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i innych zdarzeniach. 

 

Dziękujemy za dobrą współpracę z Komendą Powiatową Policji w Przeworsku, 

a w szczególności z Komisariatem Policji w Sieniawie. 

Dziękujemy za okazaną pomoc i współpracę ze strony Oddziału Biura 

Terenowego w Przemyślu i liczymy na dalsze owocne, a tak bardzo potrzebne 

współdziałanie. 

Dziękujemy Zarządowi Oddziału Wojewódzkiemu ZOSP RP w Rzeszowie za 

okazaną nam pomoc. 

Dziękujemy Zarządowi Głównemu ZOSP RP oraz Komendantowi Głównemu 

PSP za wspieranie działalności straży pożarnych w gminie, za wszelką 

okazywaną pomoc. 

 

Kończąc jeszcze raz dziękujemy wszystkim członkom i działaczom za trud  

i wysiłek jaki każdy z Was, włożył dla dobra naszej organizacji. 

Proszę bardzo o dyskusję , wnioski i propozycje, które posłużą do planowania 

naszej pracy. 


