Podsumowanie działań
Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rudnikach
w okresie 2011-2015
Ostatnia kadencja Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rudnikach była czasem
bardzo aktywnych działań. Pozyskane środki z zewnątrz, w tym znaczące środki z Unii
Europejskiej dały szerokie pole do działania zwłaszcza w zakresie inwestycyjnym.
Aktywność druhów strażaków przyczyniła się również do podejmowania wielu inicjatyw tzw.
miękkich w zakresie propagowania działań prewencyjnych.
Informacje podstawowe
Na terenie Gminy Rudniki funkcjonuje 9 jednostek. OSP Rudniki, OSP Żytniów i OSP
Dalachów należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W szeregach OSP gminy
Rudniki zrzeszonych jest 359 członków zwyczajnych, 92 wspierających i 32 honorowych
(stan na 31.12.2015 r.).
Do podziału bojowego wprowadzonych jest 12 samochodów pożarniczych.
Ochotnicze straże pożarne posiadają również między innymi: 6 motopomp pływających, 7
motopomp M-800, 11 pilarek spalinowych do cięcia drewna, 8 agregatów prądotwórczych, 4
agregaty hydrauliczne, 3 motopompy szlamowe.
Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
Najwięcej wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych miała OSP Rudniki w liczbie 193, OSP
Żytniów – 184 i OSP Dalachów – 74 wyjazdy. Łącznie wszystkie jednostki uczestniczyły w
567 akcjach.
Do najważniejszych działań prewencyjnych jednostek należą: szkolenia strażaków, ćwiczenia
na obiekcie, zawody sportowo-pożarnicze, konkursy wiedzy pożarniczej.
Konkursy i zawody
Corocznie ochotnicy strażacy biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych wystawiając
drużyny w różnych kategoriach. Najlepsze drużyny biorą udział następnie w zawodach na
szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
Mamy również ogromne osiągnięcia w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich w zakresie
udziału młodzieży w konkursach wiedzy pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.
Zwykle znajdujemy się w śród finalistów. W 2015 roku byliśmy również organizatorem
eliminacji wojewódzkich ww. konkursu.
Każda jednostka OSP prowadzi kronikę i uczestniczy w Gminnym Konkursie Kronikarskim.
Jubileusze i uroczystości
W ostatnich 5 latach obchodzone były następujące jubileusze:
- 80-lecie jednostki OSP Bobrowa,
- 90-lecie OSP Jaworzno,
- 100-lecie OSP Cieciułów,
- 105-lecie OSP Rudniki i Żytniów,
- 90-lecie OSP Dalachów
- 60-lecie OSP Mostki i OSP Chwiły w tym nadanie sztandaru dla OSP Chwiły.

Inwestycje w sprzęt przeciwpożarowy
Wydatkowano ponad 110 tys. zł na doposażenie jednostek w sprzęt przeciwpożarowy, ok.
100 tys. zł na umundurowanie koszarowe i specjalne, w tym również hełmy i buty.
Część wyposażenia dla jednostek OSP Rudniki i OSP Żytniów współfinansuje KSRG oraz
ZW OSP. W ciągu tych 5 lat wydatki na wyposażenie tych dwóch jednostek wyniosły prawie
186 tys. zł; z czego prawie 20 tys. zł z budżetu gminy, 110 tys. zł ze środków KSRG oraz 56
tys. zł ze środków z ZW OSP.
Samochody pożarnicze
Zakupiono samochody pożarnicze dla następujących jednostek:
- OSP Chwiły – Steyr 136,
- OSP Dalachów – Mercedez-Benz 1317,
- OSP Cieciułów – samochód operacyjny Volkswagen,
- OSP Rudniki – fabrycznie nowy samochód VOLVO FLD3C za kwotę 650 tys. zł,
Łącznie na wozy strażackie na terenie gminy wydano 788 tys. zł, z czego z budżetu gminy
588 tys. zł a dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł.
Inwestycje w strażnice
Wyremontowaliśmy dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej prawie
wszystkie remizy OSP adaptując je na centra aktywności i integracji społecznej.
W ciągu tej 5-latki powstały:
Wiejskie Centrum Kultury w Żytniowie
Centrum Integracji w Jaworznie
Sołecki Dom Spotkań w Mostkach
Sołeckie Centrum Aktywności w Dalachowie
Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach – na chwilę obecną
dokumentacja techniczna.
Na modernizację strażnic wydano łącznie 2,5 mln zł, w tym 1,5 mln. zł z budżetu gminy oraz
1 mln zł z dofinansowania.
1)
2)
3)
4)
5)

Podsumowanie
Był to bardzo dobry czas dla jednostek OSP z terenu gminy Rudniki. Dzięki sprawnemu
wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych mogliśmy
przeprowadzić wiele prac remontowych oraz doposażyć jednostki OSP w niezbędny sprzęt.
Na cele ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę ponad 4 mln. zł, z czego ponad 3
mln. zł to wydatki inwestycyjne. Na utrzymanie jednostek OSP wydano kwotę 1 mln. zł, na
remonty samochodów ok. 65 tys. zł, na niezbędne remonty garaży 96 tys. zł (poza wydatkami
inwestycyjnymi) oraz wyposażenie strażnic ok. 13 tys. zł.
Przed nowo wybranym Zarządem kolejne działania i plany na najbliższe 5 lat. Oby ten czas
był równie korzystny, jak kadencja 2011-2015.

