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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PLEWISKACH ZA ROK 2017
STAN ORGANIZACYJNY OSP
♢
♢
♢
♢
♢

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI: 55
CZŁONKOWIE HONOROWI: 4
RAZEM CZŁONKÓW:
59
W ROKU 2017 PRZYBYŁO:
0
OSP POSIADA CZŁONKÓW MDP: 3

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
W roku sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Zarządu. Istniejące drużyny
odbyły 22 spotkania szkoleniowe (sobota-niedziela), gdzie ćwiczono na
posiadanym sprzęcie. Strażacy z OSP Plewiska uczestniczyli na terenie powiatu
poznańskiego w 2 innych kursach specjalistycznych, gdzie zaliczono te kursy
pozytywnie. Jednostka z Plewisk była inicjatorem kursów Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy oraz Kursu Podstawowego I i II stopnia dla strażaków OSP z
powiatu poznańskiego. Kursy owe z naszej jednostki zaliczyło łącznie 14
strażaków. Ilość osób uczestnicząca w kursach to 149 osób z jednostek OSP.
W okresie sprawozdawczym odbyło się Zebranie Sprawozdawcze OSP oraz
Komisji Rewizyjnej. W Zarządzie jak i w Komisji Rewizyjnej nie nastąpiły zmiany
personalne. W 2017 roku OSP Plewiska zorganizowała zbiórkę sprzętu dla
miejscowości poszkodowanych w nawałnicy z Gminy Rytel. Na nasz apel
odpowiedziały OSP z LUBONIA, MOSINY ,PECNY, DOPIEWA, PALĘDZIA, oraz
mieszkańcy naszej miejscowości ,Radni Gminy Komorniki, pracownicy Urzędu
Gminy z Panami Wójtami i Przewodniczącym Rady na czele. Sprzęt
dostarczyliśmy osobiście do jednostki OSP w Rytlu. Jak co roku odbył sie Bal
Strażaka oraz uczestniczyliśmy wraz z Pocztem Sztandarowym w Dożynkach
Gminnych, oraz w pogrzebie naszego przyjaciela śp. Wójta Aleksandra
Klemczaka , oraz w imprezie motoryzacyjnej we Wirach. W czerwcu 2017
Jednostka OSP Plewiska obchodziła uroczyście 95 - lecie istnienia.
Na terenie miasta Poznania jednostka uczestniczyła w Procesji Światła przy

Katedrze Poznańskiej oraz zostaliśmy poproszeni do zabezpieczenia imprez
organizowanych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj.
wielkopolskiego im. S. Taczaka.

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA
Spotkania w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Komorniki w ilości 37,
oraz odwiedziny w jednostce OSP Plewiska szkół z terenu miasta Poznania,
Gminy Stęszew, Dopiewo, Lubonia.

DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZO-SZKOLENIOWA
OSP w 2017 roku uczestniczyła 227 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych w
tym:
♢ w gaszeniu pożarów 50 razy,
♢ w likwidacji miejscowych zagrożeń 177 razy,
♢ alarmy fałszywe 5.
♢ wyjazdy poza teren Gminy 29 - Poznań, Gminy Stęszew, Dopiewo, Luboń.

W zawodach z zakresu ratownictwa medycznego drużyna OSP Plewiska
zajęła II miejsce. W zawodach wędkarskich w kat. indywidualnej zajęliśmy I i II
miejsce ,a w kat. drużynowej I i III miejsce. W zawodach strzeleckich z kbks
zajęliśmy w kat. indywidualnej I miejsce, a w drużynowej IV miejsce.
Strażacy z Plewisk uczestniczyli w 2 kursach specjalistycznych:
♢ kurs KPP (medyczny)
- 9 osób
♢ kurs podstawowy I i II stopień - 5 osób
Jednostka odbyła 22 szkoleń i ćwiczeń systemem sobotnio-niedzielnym z JRG 2,
JRG 4, oraz we własnym zakresie na obiektach i terenie Gminy Komorniki.
Liczba samochodów pożarniczych 3 w tym: 1 lekki, 2 średnie.

SPRAWY GOSPODARCZE
W roku 2017 OSP zakupiło z dotacją od Marszałka Województwa
Wielkopolskiego oraz KSRG sprzęt ratownictwa technicznego LUKAS. W skład
zestawu wchodzą: rozpierak ramieniowy,2 rozpieraki cylindryczne, nożyce do

cięcia blach, łańcuchy, zabezpieczenie miejsca działań . Pozyskano również
dotację z MSWiA na wymalowanie elewacji strażnicy wraz z DK Remiza.
Sprzęt uszkodzony naprawiany i konserwowany jest na bieżąco. Strażacy
wykonali też szereg prac porządkowych i konserwacyjnych przy obiekcie
remizy strażackiej.

FINANSE
♢ składki członkowskie: 1350zł (Członkowie Honorowi i MDP zwolnieni),
♢ wydatki ze składek: 1250 zł,
♢ utrzymanie gotowości bojowej w OSP zabezpieczone przez Gminę Komorniki
w 2017 roku to 245.470,34 zł.
W skład kwoty wchodzi:
♢ wynagrodzenie bezosobowe,
♢ zakup materiałów,
♢ usługi zdrowotne,
♢ telefony,
♢ zakupy inwestycyjne,
♢ usługi remontowe,
♢ ubezpieczenia strażaków oraz samochodów pożarniczych

W ramach działań w KSRG za rok 2016 OSP Plewiska otrzymało w roku 2017
kwotę 26,000 zł która została wydana na sprzęt według wytycznych KSRG.
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