Sprawozdanie
z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wieluń w 2020 roku

1. Stan organizacyjny Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wieluń
W Gminie Wieluń działa 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Przy jednostkach OSP
w Wieluniu, Kadłubie, Masłowicach, Dąbrowie, Turowie, Kurowie i Sieńcu działają również
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, skupiające w swoich szeregach zarówno drużyny chłopców, jak i
dziewcząt.
Wszystkie jednostki posiadają we władaniu strażnice oraz samochody pożarnicze. Jednostki
wyposażone są w sprzęt gaśniczy i ratunkowy.
W Gminie Wieluń jedna jednostka - OSP w Masłowicach, jest włączona do krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego. System ten został stworzony w celu bezpośredniego
powiadamiania jednostki OSP o zaistniałym zdarzeniu ze stanowiska kierowania Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.
Ponadto, jednostki OSP Wieluń, Kadłub, Gaszyn i Dąbrowa dysponują selektywnym
systemem alarmowania, który uruchamiany jest w razie potrzeby przez Komendę PSP w Wieluniu.
Stan osobowy i wyposażenie jednostek przedstawia tabela, stanowiąca załącznik do
niniejszego sprawozdania.
2. Podstawy prawne działania Ochotniczych Straży Pożarnych
Problematykę ochrony przeciwpożarowej określa ustawa o ochronie przeciwpożarowej
z dnia 24 sierpnia 1991 roku (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1610 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 19 ww. ustawy ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych
funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).
Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt,
przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi
zagrożeniami.
Art. 32 ust. 2. ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowi, że koszty wyposażenia, utrzymania,
wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ponosi gmina,
z zastrzeżeniem, że szkolenie członków ochotniczej straży pożarnej prowadzi nieodpłatnie
Państwowa Straż Pożarna.
Gmina ma również obowiązek:
1) bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej;
2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej
i młodzieżowej drużyny pożarniczej;
3) ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych.
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Zgodnie z art. 28 cytowanej ustawy członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy
w drodze uchwały.
Rada Miejska w Wieluniu podjęła w dniu 17 października 2019 roku uchwałę Nr XVII/290/19
zmieniającą uchwałę nr XXIII/277/08 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 24 października 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członka ochotniczej straży
pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, na mocy której ekwiwalent pieniężny
dla członka OSP z terenu Gminy Wieluń wynosi 15 zł za każdą godzinę udziału
w działaniu ratowniczym i w wysokości 2 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.
Natomiast szczegółowe zasady wypłaty ekwiwalentu zostały zawarte w zarządzeniu Nr 197/19
Burmistrza Wielunia z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu
pieniężnego za udział członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym.
W 2020 roku członkom ochotniczych straży pożarnych wypłacono środki finansowe w łącznej
kwocie 12.762,50 zł z tytułu udziału w działaniach ratowniczych.
3. Stan zagrożenia pożarowego w Gminie Wieluń
Na ocenę zagrożenia pożarowego wpływ mają następujące elementy:
1)
przyczyny powstania pożarów;
2)
charakterystyka zabudowy;
3)
stan zaopatrzenia wodnego.
Z analizy przyczyn pożarów wynika, że najczęstszą przyczyną tych zdarzeń jest nieostrożność
osób dorosłych i dzieci, a także niesprawność urządzeń i instalacji elektrycznych. Większość
pożarów powstaje w mieszkaniach. Są to zazwyczaj pożary o niewielkim zasięgu przestrzennym lecz
o dużym zagrożeniu zdrowia i życia. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na eliminowanie
zagrożeń w mieszkaniach. Działalność prewencyjna realizowana jest poprzez sprawdzanie
zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas akcji kontrolnych. Prawo budowlane nakłada na
właścicieli obiektów obowiązek sprawdzania prawidłowości działania przewodów wentylacyjnych
oraz sprawności instalacji elektrycznych i gazowych. Gmina nie posiada kompetencji do
podejmowania czynności kontrolnych i nadzorczych nad działaniami właścicieli obiektów, ale
inicjuje działania prewencyjne w jednostkach OSP.
Wiele interwencji straży i podejmowanych działań gaśniczych dotyczy wypalania traw
i nieużytków, pożarów śmietników oraz wypompowywania wody z podtopionych piwnic.
Wszystkie miejscowości Gminy Wieluń charakteryzują się zwartą zabudową terenu. Jest to
niestety czynnik sprzyjający rozprzestrzenianiu się pożarów.
Problemem w akcjach gaśniczych jest utrudniony dojazd do obiektów zagrożonych.
W mieście większość dróg wewnątrzosiedlowych jest wąska i często wykorzystywana do
parkowania pojazdów mieszkańców. Podobne problemy pojawiają się w zwartej zabudowie wsi.
W 2020 roku jednostki OSP w Gminie Wieluń brały udział łącznie w 124 zdarzeniach,
z czego w 39 przypadkach dotyczących wyjazdu do miejsca zdarzenia uczestniczyła jednostka OSP
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Masłowice, będąca w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.
Stan zaopatrzenia wodnego w Gminie Wieluń ocenić należy jako dobry. We wszystkich
miejscowościach funkcjonują wodociągi, zawierające w swej sieci hydranty przeciwpożarowe.
Prawidłowe funkcjonowanie i konserwację urządzeń zapewniają zarządcy poszczególnych sieci.
Ewentualne usterki zgłaszane są przez jednostki OSP do Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu
Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Wieluniu. W Gminie Wieluń zlokalizowanych jest
21 zbiorników wodnych. Nie występuje zatem problem braku wody do celów gaśniczych.
4. Wydatki jednostek OSP w 2020 roku
Co roku w budżecie gminy zabezpieczane są środki finansowe dla 14 jednostek OSP.
W 2020 roku poniesione były wydatki na następujące zadania:
1) remonty strażnic wraz z zakupem materiałów
169.362,10 zł;
2) remonty samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, zakup sprzętu
58.785,84 zł;
3) zakup umundurowania wyjściowego, bojowego i akcesoriów
68.212,64 zł;
4) ubezpieczenia OC osób i sprzętu
28.175,00 zł;
5) zakup paliwa, smarów i akcesoriów do samochodów
16.998,03 zł;
6) wynagrodzenia dla kierowców samochodów pożarniczych
6.000,00 zł;
7) badania profilaktyczne strażaków
4.130,00 zł;
8) inne wydatki (zakup pucharów, ksiąg inwentarzowych, organizacja szkoleń i turnieju, koszty
energii)
41.482,10 zł;
9) ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
12.762,50 zł;
10) Dotacja dla OSP Kadłub i OSP Masłowice na zakup sprzętu (wkład na dofinansowanie dotacji
z WFOŚiGW w Łodzi)
18.000,00 zł.
Oprócz ww. Gmina Wieluń poniosła na działalność OSP następujące wydatki inwestycyjne:
1) Dotacja dla OSP Dąbrowa na zakup średniego pojazdu pożarniczego – 150.000,00 zł.
Łącznie w 2020 roku z budżetu Gminy Wieluń na działalność jednostek ochotniczych straży
pożarnych wydatkowano kwotę: 573.908,21 zł.
5. Praca na rzecz ochrony przeciwpożarowej w Gminie Wieluń
Bardzo ważne jest utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu oraz jego
sukcesywna wymiana. Dzięki zaangażowaniu kierowców samochodów pożarniczych i mechaników
utrzymują one sprawność i gotowość do akcji.
Istotnym elementem zapewnienia gotowości bojowej OSP jest utrzymywanie sprawności
sprzętu przeciwpożarowego, jakim są motopompy. Systematycznie dokonuje się napraw
i modernizacji tego sprzętu. Od 2000 roku motopompy poddawane są na przeglądom technicznym
i naprawom w specjalistycznym zakładzie w Libidzy koło Częstochowy. Działania te zapewniają
sprawność sprzętu, jego gwarancję oraz przeszkolenie mechaników obsługujących motopompy.
Ze względu na stan epidemiczny w 2020 roku nie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze
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jednostek OSP z terenu Gminy Wieluń.
Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP w porozumieniu z Gminą Wieluń zorganizował turniej
wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży, w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych. Laureaci
pierwszych miejsc w obu kategoriach mieli reprezentować Gminę Wieluń na turnieju wiedzy
pożarniczej szczebla powiatowego, który jednak został odwołany ze względu na epidemię Covid-19.
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzą działalność prewencyjną,
polegającą m.in. na wspólnym patrolowaniu ze strażą leśną kompleksów szczególnie zagrożonych,
organizowaniu prelekcji o tematyce przeciwpożarowej w szkołach, uczestniczeniu w porządkowaniu
obejść i mobilizowaniu mieszkańców do utrzymywania ładu i porządku.
6. Szkolenia
Istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych ma
organizowanie i przeprowadzanie szkoleń przez Państwową Straż Pożarną dla strażakówochotników. Co roku na podstawie podejmowanych uchwał Zarządu Miejsko-Gminnego Związku
OSP, organizowane są kursy dla strażaków – ochotników. Są to kursy podstawowe ratownictwa
technicznego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy druh przystępując do szkolenia jest
zobowiązany do przedstawienia aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia oraz dokumentu
o posiadanym wykształceniu ogólnym.
7. Inna działalność OSP
Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie działa od 2004 roku Klub Honorowych Dawców
Krwi, który w swoich szeregach skupia około 30 osób. Przy OSP w Masłowicach podobny klub
powstał w 2005 roku. W minionym roku krew oddało ogółem 30 strażaków. Członkowie OSP z
gminy Wieluń uczestniczą ponadto w akcji „ Ognisty strażak – gorąca krew”, organizowanej przez
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.
Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Wieluń współpracują ze strażami z zaprzyjaźnionych
Gmin Adelebsen i Osterburg w Niemczech.
Strażacy–ochotnicy biorą również czynny udział w wielu imprezach religijno-patriotycznych i
kulturalnych na terenie naszej Gminy oraz w ich współorganizowaniu.
8. Podsumowanie
Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych nie pozostają obojętni wobec nieszczęścia ludzkiego.
Przykładem tego jest czynny udział strażaków-ochotników w organizowanej na naszym terenie akcji
„Szlachetna paczka”. Ludzie ci, o każdej porze bez względu na panujące warunki atmosferyczne, w
razie potrzeby spieszą na ratunek potrzebującym. Działania te wykonują społecznie poświęcając
swój czas, czasem zdrowie a nawet życie. Członkowie OSP cieszą się zaufaniem i sympatią
społeczeństwa. Niejednokrotnie Ochotnicze Straże Pożarne stanowią jedyną organizację społeczną
działającą na terenie wsi. Dlatego tak ważne jest podtrzymywanie wieloletnich tradycji
funkcjonowania straży oraz propagowania jej wśród najmłodszych mieszkańców wsi i miasta.
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