
 
 
 

I N F O R M A C J A  
O FUNKCJONOWANIU JEDNOSTEK OSP 
z terenu gminy Lewin Brzeski w  2007 roku 

 
 
 
            Na terenie gminy Lewin Brzeski funkcjonuj� trzy jednostki OSP : w Lewinie Brzeskim,  
w Łosiowie i w Skorogoszczy, przy których działaj� młodzie�owe dru�yny po�arnicze.  
W szeregach OSP działa 70 członków, w tym jest czynnych  64 osoby, w�ród nich s� dwie 
kobiety.  Jedna z kobiet pełni funkcj� Prezesa OSP w Łosiowie. 
 

Z przeprowadzonego w ubiegłym roku przegl�du stanu technicznego i operacyjnego 
wyposa�enia Ochotniczych Stra�y Po�arnych typu „S”, poszczególne jednostki otrzymały oceny: 
 OSP Lewin Brzeski – bardzo dobra, OSP Łosiów – dobra, OSP Skorogoszcz – dobra.  
Pomimo uzyskanych dobrych ocen, zajmowane przez jednostki budynki stra�nic OSP s� w 
ró�nym stanie technicznym.  Brakuje �rodków finansowych na remonty obiektów, zakup nowego 
wyposa�enia. Np. zaplanowana w bie��cym roku wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP w 
Łosiowie, ze wzgl�du na brak �rodków finansowych, najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku, 
nie b�d� te� remontowane okna i drzwi budynku.  
Wobec braku �rodków finansowych stra�acy zdecydowali,  �e wa�niejsze jest jednak utrzymanie  
dobrego stanu technicznego sprz�tu, który musi by� zawsze gotów do akcji . 

 
Poniewa� cały ci��ar utrzymania terenowych jednostek stra�y po�arnych spoczywa 

praktycznie na samorz�dzie gminnym, st�d sytuacja finansowa OSP jest trudna..  
W latach 2002 – 2006 wysoko�� �rodków finansowych wydatkowanych z bud�etu gminy 
kształtowały si� nast�puj�co: 

 
� 2002 -      77.188 zł. 
� 2003    -    123.121 zł 
� 2004    -    157.997 zł  
� 2005    -    140.000 zł  
� 2006    -    144.471 zł 

Według planu na 2007 r. przyznano �rodki na działalno�� OSP w gminie w kwocie 118,000 zł. 
�rodki finansowe, zabezpieczone w gminnym bud�ecie na działalno�� stra�y, w ponad 85 % 
wydatkowane s� na wci�� rosn�ce koszty stałe tj. paliwa, energi� elektryczn�, energi� ciepln�, 
ubezpieczenia osobowe i samochodowe, przegl�dy techniczne samochodów oraz wynagrodzenia 
dla kierowców i ekwiwalenty za udział w akcjach ga�niczo – ratowniczych.  
Nadmieni�  nale�y, i� rosn�ce ceny paliw spowodowały zwi�kszenie kosztów zakupu paliwa  
i tak w 2006 roku wydano na zakup paliwa 9.500 zł,  natomiast w roku bie��cym wydano ju� za 
8 miesi�cy 14.900 zł. Ponadto du�ym wydatkiem jest zakup wody do celów ga�niczych, której  
1 m³ kosztuje 3,10 zł.  Pozostałe 15% to wydatki na zakupy sprz�tu i remonty. 
 
             W roku bie��cym, po interpretacji przepisu art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpo�arowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147,poz.1229 z pó�n.zm.) przez Ministerstwo 
Spraw Wewn�trznych i Administracji, Gmina zaprzestała wypłat ekwiwalentów za udział 
stra�aków w akcji . W tej sytuacji Stra�acy Ochotnicy niech�tnie uczestnicz� w gaszeniu 
po�arów.  
Nale�y doda�, �e niejednokrotnie akcje ga�nicze w tym roku trwały nawet po 15 godzin i wi�cej, 
zwłaszcza w miesi�cach letnich / ochotnicy nie otrzymywali ju� z tytułu udziału w akcji �adnego 
ekwiwalentu/.  W tej sytuacji trudno zauwa�y� entuzjazm  stra�aków, kiedy syreny wzywaj� ich 
do akcji .                        
     



 
 
             Gmina nie finansuje w cało�ci rosn�cych potrzeb jednostek OSP, które chc� dostosowa� 
wyposa�enie i obiekty do obowi�zuj�cych wymogów ustalanych przez instytucje po�arowe 
wy�szego szczebla, w celu zapewnienia warunków bezpiecze�stwa podczas prowadzonych przez 
nie akcji ratowniczo – ga�niczych.  
Samochody i inne urz�dzenia b�d�ce na wyposa�eniu jednostek OSP s� przewa�nie kilkunasto- 
lub kilkudziesi�cioletnie. Zatem istnieje potrzeba stałego inwestowania w sprz�t po�arniczy a 
zwłaszcza w pojazdy i motopompy. 
  
 
 

Charakterystyka poszczególnych jednostek: 
 
 

1) OSP Lewin Brzeski 
 

 Ochotnicza Stra� Po�arna w Lewinie Brzeskim jest najpr��niej działaj�c� jednostk� na 
terenie gminy. Działa w systemie wczesnego ostrzegania.  
Z dniem 10 sierpnia 1995 roku na mocy decyzji Komendanta Głównego Pa�stwowej Stra�y 
Po�arnej jednostka została wł�czona do krajowego systemu ratowniczo – ga�niczego. 
W jednostce działa czynnie 21 ochotników. 
W jej dyspozycji znajduj� si� m.in.: 
- 3 samochody po�arnicze w tym: 
    * Jelcz 004- rok prod.1987   
    * Jelcz 007- rok prod. 1998,  
    * RORD 350 M rok produkcji 2004, 
- 6 szt. motopompy, 
- 2 szt. piły spalinowe, 
- 1 szt. piła stal-beton, 
- 2 szt. agregaty pr�dotwórczy, 
- 2 szt. aparaty powietrzne, 
- 1 szt. łód�, 
- radiotelefony 
- no�yce rozpieraki 
- deska ortopedyczna  
- pług od�nie�ny . 
 
 

2) OSP Łosiów  
 

  Funkcjonuje w ramach systemu wczesnego ostrzegania. 
W jednostce działa czynnie 21 ochotników. 
Podstawowe jej wyposa�enie to: 
- 1 samochód po�arniczy /Star 008/ rok produkcji 1987 
- 2 szt. motopompy 
- radiotelefon 
- piła spalinowa do drewna . 
 
 

3) OSP Skorogoszcz 
 

 Równie� jest wł�czona do systemu wczesnego ostrzegania. 
W jednostce działa czynnie 22 ochotników. 
 
 
 



 
 
W skład jej wyposa�enia wchodz�: 
- 1 samochód po�arniczy /Star 244/ rok produkcji 1980 
- 1 szt. motopompy, 
- łód� z wiosłami, 
- radiotelefon 
-piła spalinowa do drewna . 
 
 
 
 Na zako�czenie informuje si�, �e na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991r. o ochronie przeciwpo�arowej / Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z pó�n.zm/ to gmina 
ponosi koszty wyposa�enia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowo�ci bojowej 
ochotniczych stra�y po�arnych. Jej obowi�zkiem jest równie� umundurowanie członków OSP 
oraz  ubezpieczenie ochotników oraz sprz�tu.  
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