Załącznik nr 4 do Protokołu walnego zebrania
sprawozdawczego/sprawozdawczo-wyborczego*

RAPORT
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
za rok .....................
Raport wypełnić drukiem, przed wypełnieniem należy zapoznać się z objaśnieniami na str.7
I. Ochotnicza Straż Pożarna (**) .........................................................................
(Nazwa miejscowości) w formie nie odmienionej)

Gmina (**)

..................................................................

Powiat (**)

..................................................................

Województwo (**)

..................................................................

Rok założenia (**)

………........................................................

Adres korespondencyjny:
Kod (**) ........................................................ Poczta (**) ………………………………………........
Ulica …………………………………………………………................................................................
Telefon ………………………………… (format: (kierunkowy) numer tel., np. (12) 654 32 10
e-mail ……………..............

Strona internetowa ……………………………………………..

Numer Krajowego Rejestru Sądowego

brak

Numer identyfikacyjny REGON

brak

Numer Identyfikacji Podatkowej

brak

Numer rachunku bankowego

brak

II. Charakterystyka OSP
Terenowa

Zakładowa

Włączona do KSRG
Powołano Jednostkę Operacyjno-Techniczną JOT
Punkt alarmowania

Kategoria JOT

Stan osobowy JOT

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego- GCZK

Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjęcie działań:
- ratowniczo - gaśniczych w czasie pożarów
- ratownictwa technicznego i drogowego
- ratownictwa powodziowego i nawodnego
- ratownictwa chemicznego i ekologicznego
- ratownictwa medycznego
- ratownictwa wysokościowego
- ratownictwa wodnego
- poszukiwawczo - ratowniczych
Czy OSP prowadzi działalność gospodarczą ?

TAK

NIE
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III. Członkowie OSP ogółem (czynni, honorowi, wspierający, MDP):
Członkowie czynni
Mężczyźni

Kobiety

18 - 60 lat

w tym członkiń KDP

liczba KDP

ponad 60 lat
Członkowie wspierający

Liczba

w tym kobiet

Członkowie honorowi

Liczba

w tym kobiet

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:
Liczba sekcji:
Członkowie:

brak
Chłopcy

Dziewczęta

Liczba osób, które wstąpiły do MDP:
Chłopcy

Dziewczęta

Liczba osób, które przeszły z MDP na członków czynnych OSP:
Chłopcy

Dziewczęta

Liczba drużyn i członków uczestniczących w obozach MDP w kraju:
Drużyn

Członków

Liczba drużyn i członków uczestniczących w obozach MDP za granicą :
Drużyn

Członków

W jakich krajach były zorganizowane obozy MDP:
Kraje
IV. Strażnica
Brak strażnicy

Strażnica w budowie

W okresie sprawozdawczym oddano do użytku nową strażnicę
Murowana

Drewniana

W rozbudowie

W remoncie

Ogrzewanie:

Rodzaj ogrzewania: centralne

na opał stały

gazowe

elektryczne

na olej opałowy

inne

piece w pomieszczeniach
Garaże: Liczba stanowisk na samochody
Tytuł prawny do siedziby OSP (terenu i strażnicy):
Własność

Wieczyste użytkowanie

Użytkowanie

Użyczenie

Dzierżawa

Najem

Posiadanie bez tytułu prawnego

V. Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy
Samochody ratowniczo-gaśnicze
do 15 lat

16-25 lat

powyżej 25 lat

Lekkie 2 t. - 7,5 t.
Średnie 7,5 t. - 14 t.
Ciężkie ponad 14 t.
Samochody specjalne i inne:
Podnośnik hydrauliczny

Drabina mechaniczna

Samochód ciężarowy

Autokar

Łódź na przyczepie

Ponton na przyczepie

Turbopompa na przyczepie
Kuchnia polowa

Dźwig
Ciągnik

Inne
Przyczepa na kontener

Przyczepa wężowa
Przyczepa gaśnicza

Karetka

Przyczepa oświetleniowa

Przyczepa na środki gaśnicze
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Motopompy: Pożarnicze o wyd. M8/8 lub wyższej
Pompy elektryczne: Szlamowe

Szlamowe

Pływające

Głębinowe

Sprzęt ratowniczy:
Zestawy hydr. do rat. technicznego

Pilarki do drewna

Agregaty prądotwórcze: jednofazowe

Piły do betonu i stali

trójfazowe

Sprzęt ochrony dróg oddechowych: czujniki bezruchu
aparaty podciśnieniowe z maskami (kpl.)

Nadciśnieniowe z maskami (kpl.)

Węże tłoczne (odc.)

W-52

W-75

Drabiny: wysuwana

nasadkowa

Sprzęt alarmowania i łączności:
Syrena elektryczna

Syrena ręczna

możliwość zdalnego uruchomienia

Radiostacja stacjonarna na stałe w strażnicy
radiostacje nasobne

terminale GPS

selektywne wywołanie

radiostacje samochodowe

Odzież Ochronna: Ubranie specjalne (kpl.)

pagery

Ubranie koszarowe (kpl.)

Buty specjalne (par)

Hełmy (szt.)

Rękawice specjalne (par)

Ekwipunek osobisty strażaka:

Pasy bojowe

Latarki

Ubranie ochronne do ratownictwa chemicznego:
Sprzęt do nurkowania dla nurków

Liczba kpl.

Sprzęt dla płetwonurków

Liczba kpl.

Liczba kpl.

Zestaw do ratownictwa medycznego (walizka): Liczba kpl.
Zestaw bez tlenoterapii

Zestaw z tlenoterapią

Sprzęt warsztatowy: Myjka ciśnieniowa

Nosze
Sanie (deska) lodowe

Kompresor

Prostownik 12/24V

Szafka narzędziowa z wyposażeniem
VI. Wyszkolenie JOT

Liczba
wyszkolonych

Liczba wyszkolonych
w roku sprawozdawczym

Do przeszkolenia
Zgodnie z normatywem JOT

Liczba
wyszkolonych

Liczba wyszkolonych
w roku sprawozdawczym

Do przeszkolenia
Zgodnie z potrzebami OSP

Strażacy ratownicy OSP
Naczelnicy OSP
Dowódcy OSP
Kierowcy operatorzy sprzętu
Z zakresu pierwszej pomocy medycznej:
- podstawowe
- recertyfikacyjne
Z zakresu ratownictwa technicznego
Z zakresu działań przeciwpowodziowych
i ratownictwa na wodach
Płetwonurkowie
Nurkowie
Sterników motorowodnych
Członkowie MDP
Dowódcy MDP
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VII. Działania ratownicze (w których brała udział OSP):
Pożary:

Liczba ratowników

Liczba zdarzeń

(łącznie we wszystkich pożarach)

Na terenie gminy
Poza terenem gminy
Miejscowe zagrożenia: ogółem

w tym:

- wypadki drogowe
- akcje powodziowe
- ratownictwo chemiczne
- wichury
- inne

Liczba ratowników

Liczba zdarzeń

(łącznie we wszystkich miejscowych zagrożeniach)

Na terenie gminy
Poza terenem gminy
Alarmy fałszywe
Liczba
Poszkodowani w działaniach ratowniczych:
Ofiary śmiertelne

Ranni

Strażacy ratownicy OSP
Osoby ratowane i inne
VIII. Działalność kulturalno-oświatowa

Orkiestra

Liczba muzyków

Zespół artystyczny
Charakter zespołu:
Izba tradycji

Grupa taneczna

liczba członków

Liczba członków zespołu
Folklorystyczny

Wokalno-instrumentalny

Teatralny

Inny

Prowadzona kronika OSP

od roku

Udział OSP i MDP w zawodach sportowo-pożarniczych:
OSP według regulaminu krajowego
Szczebel gminny:

Liczba uczestników

w tym: sekcji męskich

sekcji kobiecych

Szczebel powiatowy:

Liczba uczestników

w tym: sekcji męskich

sekcji kobiecych

Szczebel wojewódzki:

Liczba uczestników

w tym: sekcji męskich

sekcji kobiecych

Szczebel krajowy:

Liczba uczestników

w tym: sekcji męskich

sekcji kobiecych

OSP według regulaminu CTIF
Szczebel gminny:

Liczba uczestników

w tym: sekcji męskich

sekcji kobiecych

Szczebel powiatowy:

Liczba uczestników

w tym: sekcji męskich

sekcji kobiecych

Szczebel wojewódzki:

Liczba uczestników

w tym: sekcji męskich

sekcji kobiecych

Szczebel krajowy:

Liczba uczestników

w tym: sekcji męskich

sekcji kobiecych
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MDP według regulaminu CTIF
Szczebel gminny:
Liczba uczestników

w tym: drużyn dziewczęcych

drużyn chłopięcych

w tym: drużyn dziewczęcych

drużyn chłopięcych

w tym: drużyn dziewczęcych

drużyn chłopięcych

w tym: drużyn dziewczęcych

drużyn chłopięcych

Szczebel powiatowy:
Liczba uczestników
Szczebel wojewódzki:
Liczba uczestników
Szczebel krajowy:
Liczba uczestników
MDP wg innych regulaminów

Liczba uczestników

Udział członków MDP w OTWP

Liczba uczestników

Drużyny sportowe

jakie

(proszę wymienić)

Miesięczna prenumerata czasopism tematycznych:
„Strażak” (egz.)
Inne

IX.

„Przegląd Pożarniczy” (egz.)

Inne czasopisma

Czy OSP posiada dostęp do Internetu?
Tak

Nie

Jeśli tak, to o jakiej przepustowości ?

Sprzęt biurowy w OSP:

Komputer

Ksero

Drukarka

Przychody OSP za rok sprawozdawczy (w zł):
Tak

Nie

Jeśli tak, to proszę podać wartość w zł:

Wydatki poniesione w poprzednim roku na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP
(kwoty w zł.):
W tym:

Gmina

Starostwo

Fundusz Ochrony Środowiska

Urząd Marszałkowski
Fundusze UE

KSRG

Związek OSP RP

Firmy ubezpieczeniowe

Środki własne

Stan środków własnych OSP na koniec roku

X.

inne

Zamierzenia OSP na rok przyszły
Strażnica:

budowa

modernizacja, remont

Pozyskanie sprzętu ratowniczego:
samochody pożarnicze
lekkie

średnie

ciężkie

Zakup nowego
Z karosacji
Z innych źródeł
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Motopompy:
Pożarnicze o wyd. M8/8 lub wyższej

Szlamowe

Pompy elektryczne: Szlamowe

Głębinowe

Pływające

Sprzęt ratowniczy:
Zestawy ratownictwa technicznego

Pilarki do drewna

Agregaty prądotwórcze: jednofazowe

Piły do betonu i stali

trójfazowe

Sprzęt ochrony dróg oddechowych: aparaty podciśnieniowe (kpl.)

nadciśnieniowe (kpl.)

czujniki bezruchu
Sprzęt alarmowania i łączności:
Syrena elektryczna

Syrena ręczna

Instalacja możliwości zdalnego uruchomienia (GSM, pager, radio itp.)
radiostacja stacjonarna na stałe w strażnicy
radiostacje samochodowe

selektywne wywołanie

terminale GPS

radiostacje nasobne

Odzież ochronna:
Ubranie specjalne (kpl.)

Ubranie koszarowe (kpl.)

Buty specjalne (par)

Hełmy (szt.)

Rękawice (par)

Pasy bojowe

Latarki

Ekwipunek osobisty strażaka:

Ubranie ochronne do ratownictwa chemicznego
Sprzęt do nurkowania dla nurków

Liczba kpl.

Sprzęt dla płetwonurków

Liczba kpl.

Liczba szt.

Zestaw do ratownictwa medycznego (walizka):
Zestaw bez tlenoterapii

Zestaw z tlenoterapią

Mundury wyjściowe
Inny ważniejszy sprzęt i wyposażenie
Jakie?

Wypełnił:
Imię i nazwisko (**)
Data (**)

…………………………………………………………..
rok

miesiąc

dzień

*) niepotrzebne skreślić
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Objaśnienia:
1.

Raport należy wypełnić literami drukowanymi i przekazać w ciągu 7 dni po odbyciu walnego

zebrania do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Nieprzekazanie wypełnionego raportu grozi
wstrzymaniem pomocy i świadczeń Związku OSP RP.
2.

Pola oznaczone (**) są obowiązkowe do wypełnienia

3.

W pola oznaczone kwadratem wpisujemy „X” jeżeli odpowiedź jest pozytywna, jeżeli

negatywna to pozostawiamy puste.
4.

W pola oznaczone prostokątem wpisujemy treść słowną lub liczby.

5.

Przez punkt alarmowania należy rozumieć możliwość odbierania i uruchamiania w strażnicy

ustalonych dla OSP sygnałów alarmowych.
6.

Przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego GCZK należy rozumieć zlokalizowanie

w strażnicy OSP pomieszczeń, urządzeń (łączność, komputer itp.) i dokumentacji umożliwiających
pracę zespołów reagowania w sytuacjach kryzysowych.
7.

Przez ratownictwo wodne należy rozumieć specjalistyczne działania ratownicze i

zabezpieczające na wodzie i pod wodą wykonywane przez nurków. Przez ratownictwo na wodach
i powodziowe należy rozumieć działania na wodzie w czasie powodzi i innych zagrożeń wodnych.
8.

Rodzaje ogrzewania:

- centralne: na opał stały, gazowe, elektryczne, na olej opałowy,
- piece w pomieszczeniach: na opał stały, gazowe, elektryczne itp.
9.

Normatyw wyszkolenia jednostki operacyjno technicznej JOT.

•

JOT I kat. 30 ratowników w tym: 6 dowódców, 6 kierowców, 6 ratowników medycznych,

2 naczelników
•

JOT II kat. 20 ratowników w tym: 5 dowódców, 4 kierowców, 4 ratowników medycznych,

2 naczelników
•

JOT III kat. 15 ratowników w tym: 3 dowódców, 2 kierowców, 2 ratowników medycznych,

2 naczelników
•

JOT IV kat. 10 ratowników w tym: 2 dowódców, 2 kierowców (jeżeli OSP posiada

samochód), 2 ratowników medycznych, 2 naczelników
Jeżeli na określone w raporcie wyszkolenie brak normatywów to w prostokącie do przeszkolenia
(np.. ratownictwo techniczne) należy przyjąć potrzeby ustalone przez naczelnika OSP.
10.

Przez sprzęt do nurkowania należy rozumieć sprzęt dla nurków (nie płetwonurków)

11.

Przez ratownictwo poszukiwawczo-ratownicze należy rozumieć specjalistyczne działania

ratownicze, zabezpieczające związane z poszukiwaniem, ratowaniem ludzi w czasie kataklizmów
naturalnych (trzęsienia ziemi, huragany, zalania itp.) i katastrof.
12.

Kwoty przychodów i wydatków podawać w pełnych złotych bez kropek i przecinków między

cyframi
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