
Zebranie Walne Sprawozdawcze
członków stowarzyszenia

Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach

5 marca 2022 r.



dh Jerzy Więcek
1947 -2021

dh Józef Baścik
1930-2022



Otwarcie – dh Jan Wołoszyn



Wybór:

 Przewodniczący zebrania
 Protokolant
 Komisja mandatowa i skrutacyjna
 Komisja uchwał i wniosków
 Komisja statutowa



Porządek zebrania
1. Otwarcie zebrania.

2. Przywitanie gości.

3. Wybór przewodniczącego zebrania, 

protokolanta oraz komisji: mandatowej, 

uchwał i wniosków, skrutacyjnej, statutowej.

4. Przyjęcie porządku zebrania.

5. Sprawozdanie z działalności OSP.

6. Sprawozdanie finansowe.

7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

8. Przedstawienie projektu planu działalności i 

planu finansowego na rok bieżący.

9. Dyskusja.

10.Wyróżnienia, nagrody, podziękowania.

11.Odczytanie protokołu komisji mandatowej.

12.Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za 

okres sprawozdawczy.

13.Przyjęcie planu działalności i planu 

finansowego.

14.Ustalenie wysokości składki rocznej.

15.Omówienie projektu zmian w Statucie OSP 

Kęty.

16.Wolne wnioski.

17.Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do 

realizacji.

18.Odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej, 

statutowej oraz uchwał i wniosków.

19.Zakończenie zebrania.



dh Jan Wołoszyn
Prezes OSP Kęty

Sprawozdanie z działalności 
2021



W roku sprawozdawczym odbyło się 13 
posiedzeń zarządu i 5 innych zebrań

Istniejące drużyny i zespoły
odbyły 122 spotkania.

Każdego dnia 2021 roku dla stowarzyszenia 
przepracowaliśmy średnio 10 godzin dziennie.
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Wybrane wydarzenia 2021





Remont pomieszczeń socjalnych



Nowy 
Gospodarz w 

remizie



Współpraca z Państwowym Instytutem Badawczym CNBOP-PIB.



Rescue Days.PL 
Skwierzyna 2021



Doskonalenie warsztatu ratowniczego i współdziałanie
z innymi jednostkami



Doskonalenie strażaka przekłada się na realne akcje



Współpraca



Modernizacja i zakupy



Powołanie OSP 
Kęty w skład 

Kompanii 
Logistycznej 
„WATRA” w 
Małopolskiej 

Brygadzie 
Odwodowej

- Wyłączenie OSP 
Kęty ze składu 

Kompanii 
Specjalnej -
Pompowej 

„KRAK”



#NIE_DLA_CZADU
PREWENCJA



Działania charytatywne



Dzień Otwarty 2021



“Ratownictwo z pasją…” na ślubie Agaty i Arka



Dzień Strażaka



Pamięć
i wychowanie





Profilaktyka strażacka



Innowacyjne formy 
współpracy



Podsumowanie:
1 000 000 kg betonu i żelbetonu
600 000 kg kruszywa 
70 transportów TIR
65 roboczogodzin dźwigiem
180 roboczogodzin koparkami
45 000 zł (Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 
)+ wsparcie naszych Sympatyków i Sponsorów
…i nasza praca… zobrazowana w materiale video

21 grudnia 2021 r. w kancelarii notarialnej dokonaliśmy nabycia tej 
nieruchomości od Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Działki o nr 
653/4, 653/6, 653/8, 671/1, 672, 673/1, 688/1, 689/7, 689/10 i 2096/1 
o wartości 1 047 415 zł pozyskaliśmy dzięki jednogłośnej decyzji Rady 
Powiatu w Oświęcimiu za 1% wartości rynkowej.





REZERWACJE
KWIECIEŃ – MAJ

2022



Współpraca

„Największym wyzwaniem, przed jakim
stoimy teraz, jest agresywny dyktator, który
poprzez represje i morderstwa przejął
władzę nad moją ukochaną Rosją
i rozpoczął tę haniebną wojnę.
Przepraszam, że mój kraj robi to
wszystko...”
2 marca 2022 r. Anton B.





MDP
Podsumowanie 

2021 roku



Pełniące funkcje władzy nad MDP:

• Funkcję dowódcy pełni dh Julia Szczypka.

• Funkcję Z-ca dowódcy pełnił dh 
Aleksander Pilch, obecnie pełni dh Kamil 
Kierpiec.

• Zmniejszyła się liczba opiekunów.



 Łączny skład liczebny MDP wynosi 37 osób.

• Dziewczyn: 15 osób

• Chłopców: 22 osoby

 Łącznie odbyło się około 55 zbiórek czyli 
110 godzin.

 Powstała grupa osób odpowiedzialna za 
pisanie artykułów na stronie naszej 
jednostki.



Co sobotnie zbiórki:



Porządki na poligonie

• Mieliśmy możliwość pomagać starszym druhom w 
porządkach na poligonie i być świadkami zmian jakie tam 
nastąpiły.



Wydarzenia kontynuowane:

o Pomoc przy wigilijce dla potrzebujących

o Branie udziału w akcji WOŚP

o Ślubowanie

o Branie udziału w Gminnych Zawodach Strzeleckich

o Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Kęty

o Andrzejki Gminne



Współpraca z ZHP

Festiwal Piosenki Harcerskiej
Betlejemskie Światełko 
Pokoju



Czas na 
Zabawę!

• Nocka karnawałowa na straży o 
tematyce ,,Postacie z bajek"

• Namioty (Obóz) na remizie

• Robienie kartek świątecznych



Nowa Współpraca z MDP Budzów



Nowe Polary!

• Otrzymaliśmy nowe polary zakupione w ramach dotacji 
przyznanej z MSWiA i środków naszej jednostki. 

• Bardzo Dziękujemy!



Bardzo Dziękuję za Uwagę!
• dh Julia Szczypka
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Działania ratownicze 2019- 2021



Sam sprzęt nie będzie ratował życia
i mienia poszkodowanego.

Niezbędnym zestawem do tego sprzętu 
jest dobrze wyszkolony i świadomy 

ratownik!



Łączny czas pracy 2021
w działaniach ratowniczych

1 773 roboczo-godzin

działania zabezpieczało  1213 strażaków



Średnio na 1 akcji ratowniczej 
przepracowaliśmy 88 minut

średnio 14,5 minut na jednego strażaka

+ czas potrzebny na przywrócenie gotowości bojowej



Średni czas pracy strażaków podczas akcji 
ratowniczych w przeliczeniu na

1 ratownika w roku 2021
31,66 roboczo-godzin

W działaniach ratowniczych 
uczestniczyło: 56 strażaków



Łączny czas pracy 2021
na ćwiczeniach

3 200 roboczo-godzin



dochody plan dochodów wydatki plan wydatków

345474,33

196200,00

316627,84

185500,00

Plan i realizacja dochodów i wydatków 2021



345 474,33 316 627,84 

2021

dochody wydatki



312 637,89 

629 022,74 
547 991,36 521 600,67 

569 965,94 

345 474,33 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

dochody – wydatki 2016-2021

dochody wydatki



52 700,00 zł 130 122,00 zł 

Kredyt inwestycyjny Bank SILESIA
kapitał pozostały do spłaty na dzień 

31.12.2021 r. 
Końcowa data umowy kredytowej: 

27.05.2023

kapitał do spłaty spłacono





dh Sylwia Łyczko
Skarbnik OSP Kęty

Sprawozdanie finansowe



dh Stanisław Górkiewicz

Sprawozdanie komisji rewizyjnej



dh Jan Wołoszyn
Prezes OSP Kęty

Przedstawienie projektu planu działalności



Inwestycja w szkolenia, młodzież, rozwój 
stowarzyszenia – planowanie podstawą organizacji 

naszego stowarzyszenia.
 Szkolenia dla strażaków.

 Uzupełnienie Środków Ochrony Indywidualnej strażaka.

 Modernizacja sprzętu ratowniczego.

 Wymiana źródła ogrzewania remizy.

 Pożarnictwo w perspektywie zmiany klimatu.



#150lecieOSPKęty



















dh Sylwia Łyczko
Skarbnik OSP Kęty

Projekt planu finansowego na rok bieżący



Dyskusja



Proponowany wykaz zmian w statucie OSP Kęty
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 

walnego zebrania sprawozdawczego członków

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach

Wykaz zmian w Statucie OSP 

przyjętych na walnym zebraniu sprawozdawczym członków

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach 

w dniu 5 marca 2022 r.

Na mocy uchwały nr 2 Walnego Zebrania z dnia 5 marca 2022 r. wprowadza do Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach następujące

zmiany:.

w rozdziale I

§ 2:

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie:

a) Statutu OSP Kęty,

b) ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych ( Dz. U. 2021 poz. 2490)

c) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104

z późn. zm.),

d) ustawy z dnia 27 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn. zm.).

e) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873)

§ 9:

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, zwanych „strażakami OSP”.

w rozdziale II

§ 10:

pkt 1 otrzymuje brzmienie: nadrzędnym celem każdego członka Stowarzyszenia jest ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego lub środowiska z

wykorzystaniem środków OSP,

pkt 3 otrzymuje brzmienie: prowadzenie działań ratowniczych, branie udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także

udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże przeprowadzanych w czasie pożarów, innych miejscowych zagrożeń,

katastrof i klęsk żywiołowych,

pkt 6 otrzymuje brzmienie: wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, przepisów o ochronie

przeciwpożarowej, uchwał walnego zebrania członków oraz uchwał zarządu,

w rozdziale III

§ 14:

dodaje się punkt 5:

5. Członek MDP w wieku 16 – 18 lat może być kandydatem na strażaka ratownika OSP, jeśli za zgodą jednego z rodziców, opiekunów

prawnych albo opiekunów faktycznych został dopuszczony do szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w

działaniach ratowniczych.

w rozdziale IV

§ 26:

pkt 1 otrzymuje brzmienie: Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały zapisuje się w protokole. Z protokołów tworzy się „Księgę

protokołów walnego zebrania”.

§ 36:

pkt 6 otrzymuje brzmienie: terminowe informowanie o zmianach sądu rejestrowego, organu nadzoru oraz centralnego rejestru beneficjentów

rzeczywistych,

pkt 8 otrzymuje brzmienie: opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składania sprawozdań z ich wykonania

walnemu zebraniu oraz innym instytucjom nadzoru (w tym US, GUS, NIW)

§ 38 otrzymuje brzmienie: Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zebrania są zwoływane przez

prezesa lub wiceprezesa zarządu. W posiedzeniach zarządu może uczestniczyć przewodniczący komisji rewizyjnej OSP. Przebieg zebrania zarządu

oraz podjęte na nim uchwały zapisuje się w protokole. Z protokołów tworzy się „Księgę protokołów zarządu”

§ 41:

pkt 1 otrzymuje brzmienie: Zarząd OSP powołuje jednostkę operacyjno – techniczną (JOT) jako oddział ratowniczo – gaśniczy, spośród członków

czynnych, którzy zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych posiadają uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczych i akcjach

ratowniczych.

§ 42:

pkt 5 otrzymuje brzmienie: kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo – gaśniczych działaniach ratowniczych i akcjach

ratowniczych,

Pozostała treść statutu nie ulega zmianie.



Na podstawie § 25 pkt 8 Statutu OSP, na wniosek 
Zarządu OSP - Zgoda Walnego Zgromadzenia do 

zbycia i nabycia środków trwałych.



Aniołki
dh Prezesa
;-)



Przyjęcie planu działalności
i planu finansowego



Wolne wnioski



Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków
do realizacji



Odczytanie protokołów komisji



dh Jan Wołoszyn
Prezes OSP Kęty

Zakończenie zebrania


