SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK
GMINY TERESIN
ZA 2019 ROK

TERESIN CZERWIEC 2020ROK

OSP

Ogólna charakterystyka.
Na terenie Gminy Teresin działa siedem jednostek OSP; są to OSP
Niepokalanów, OSP Paprotnia, OSP Szymanów, OSP Skrzelew, OSP Mikołajew,
OSP Budki Piaseckie i OSP Teresin.
Wyposażenie jednostek przedstawia się następująco:
OSP Niepokalanów samochód gaśniczy Man GBA 2,5/16 rok produkcji 2015 , oraz
samochód ratownictwa drogowego „Mercedes – Sprinter” SLrt rok produkcji
2011,samochód operacyjny Ford Mondeo, SUZUKI Gran Vitara rok prod. 2008 . Na
wyposażeniu jednostki znajduje się również sprzęt specjalistyczny (piła spalinowa
docięcia drzew, piła spalinowa do cięcia stali i betonu, łódka z napędem spalinowym
do ratownictwa wodnego, urządzenie tnąco - rozpierające do ratownictwa
drogowego, aparaty ochrony dróg oddechowych szt.7, dwie pompy pływające, dwie
pompy szlamowe, dwa agregaty prądotwórcze, motopompa „Tohadsu”, kamera
termowizyjna, defibrylator).
OSP Paprotnia: samochód gaśniczy SCANIA P-70 GCBA 5/32 z 2014 roku ,
samochód ratownictwa technicznego MAN SRT z 2017 roku, samochód operacyjny
Nissan NAWARA z 1995 roku , ponton z napędem wirnikowym do ratownictwa
wodnego .Ze sprzętu specjalistycznego posiada;(piły spalinową do cięcia drzew, piła
do cięcia stali i betonu, pompy szlamowa do pompowania cieczy zanieczyszczonych,
aparaty ochrony dróg oddechowych szt. 5, torba ratownictwa medycznego PSP R-1,
agregaty prądotwórcze, urządzenie tnąco - rozpierające do ratownictwa drogowego,
defibrylator)
OSP Szymanów: samochód gaśniczy MAN GBA 3,5/29 rok prod. 2019, VOLVO
GCBA 14/24 rok produkcji 2000. Ze sprzętu specjalistycznego jednostka
posiada;(piła spalinowa do cięcia drzewa, agregat prądotwórczy, aparaty ochrony
dróg oddechowych 4 szt., torba ratownictwa medycznego PSP R-1, pompa
pływająca, pompa szlamowa. ubrania do likwidacji gniazd os i szerszeni, sprzęt
hydrauliczny do ratownictwa drogowego, defibrylator, kamera termowizyjna ).
OSP Budki Piaseckie: samochód gaśniczy MAN GBA 4,6/ 29 rok produkcji 2018 ,
Star 266 GBA 2.5/16+8 rok produkcji 1983. Ze sprzętu specjalistycznego jednostka
posiada; ( sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego, piła spalinowa do cięcia
drzewa, pompa pływająca, pompa szlamowa agregat prądotwórczy, aparaty ochrony
dróg oddechowych, torba medyczna, defibrylator, kamera termowizyjna).
OSP Skrzelew: samochód gaśniczy IVECO GBA 2.5/24 rok produkcji 1993. Ze
sprzętu specjalistycznego jednostka posiada (piłę spalinową do cięcia drzew,
agregat prądotwórczy torba ratownictwa medycznego, pompa pływająca).
OSP Mikołajew: samochód gaśniczy star 244 GBA 2,5/16 rok produkcji 1997. Ze
sprzętu specjalistycznego jednostka Ze sprzętu specjalistycznego posiada; (piła
spalinowa do cięcia drzewa, pompa szlamowa, aparaty ochrony dróg oddechowych).
OSP Teresin; samochód gaśniczy Jelcz rok produkcji 1995, samochód Żuk GLM-8,
samochód Star29 SH-18 (podnośnik hydrauliczny) sprzęt specjalistyczny (piła
spalinowa do cięcia drzewa, przyczepka pianowa, pompy szlamowa, aparaty
ochrony dróg oddechowych, torba medyczna).
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Każda jednostka posiada na wyposażeniu samochodu bojowego radiostację
przewoźną przy pomocy której w czasie akcji istnieje możliwość porozumiewania się
między sobą i jednostkami straży z innych gmin. Jednostki posiadają własne
strażnice służące im do garażowania pojazdów, przeprowadzania zbiórek
szkoleniowych, oraz w razie potrzeby udostępniają obiekt społeczności danego
terenu. W jednostkach OSP zrzeszonych jest 250 członków czynnych 25 kobiet, 58
członków wspierających, 20 członków honorowych, oraz 42 członków MDP
(Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych).
Jak wynika z powyższego w szeregach OSP znajdują się dorośli młodzież i kobiety
co potwierdza że jednostki OSP są prężnymi organizacjami działającymi na terenach
naszej Gminy
Statystyka.
Na terenie Gminy w 2019 roku powstało zdarzeń:
Lp.

1.
2.

Miejsce zdarzeń

Powiat
sochaczewski
Gmina Teresin

Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Alarmy
fałszywe

Razem

2018 2019 2018

2019 2018 2019 2018 2019
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894
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253

Udział jednostek OSP przy akcjach na terenie gminy wynosi 100%
Wyjazdy poszczególnych jednostek OSP przedstawia się
następująco:
Lp. Nazwa jednostki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OSP Niepokalanów
OSP Paprotnia
OSP Szymanów
OSP Budki Piaseckie
OSP Skrzelew
OSP Mikołajew
OSP Teresin

112
95
64
68
6
11
37

Jak wynika z powyższych zestawień jednostki OSP z terenu gminy
uczestniczyły przy każdej akcji prowadzonej na terenie działania.
Zróżnicowanie wyjazdów jest spowodowane specyfiką wyposażenia
poszczególnych jednostek jak i alarmowania poszczególnych OSP przez
Powiatowe Stanowisko Kierowania. Duża dyspozycyjność jednostek OSP z
terenu gminy ma odzwierciedlenie w mniejszych stratach jakie wystąpiły na
terenie gminy. Nasze jednostki przodują w ilości wyjazdów na terenie powiatu,
OSP Niepokalanów ma najwięcej wyjazdów w powiecie, a Paprotnia zajmuje
drugie miejsca w statystykach jako jednostki KSRG. Natomiast w statystykach
jednostek z poza KSRG trzy pierwsze miejsca zajmuje jednostka OSP
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Szymanów i należy wspomnieć że jesteśmy jedyna gminą której wszystkie
OSP Wyjeżdżały do akcji ratowniczo - gaśniczych
Wykonanie budżetu.
W budżecie na 2019 rok Rada Gminy Teresin przeznaczyła na
utrzymanie OSP 1356052 zł. Wykorzystane zostało 1338472,60 zł.
Wykonanie budżetu przestawia się następująco:
a) Na wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu oraz Komendanta
Gminnego wydano 137519,21 zł.
b) Na wynagrodzenie dla członków OSP którzy uczestniczyli w akcjach
ratowniczo- gaśniczych w 2017 roku wg Ustawy o ochronie p.poż. i
Uchwały Rady Gminy Teresin wydano 83817,50 zł.
c) Na zakup sprzętu i materiałów pędnych przeznaczono 244265,55 zł. (,
paliwo i oleje do potrzeb sprzętu silnikowego( jednostki z pobranego
paliwa rozliczają się kwartalnie na podstawie wydawanych kart
drogowych),uzupełnianie torb medycznych po akcjach oraz środków
gaśniczych, umundurowanie wyjściowe;
 OSP Niepokalanów ; zakup sprzętu pożarniczego (Torba PSP
R1, Aparat ochrony dróg oddechowych
 OSP Paprotnia; zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania,
(Podpory do stabilizacji pojazdów, Defiblirator, kamera
termowizyjna 2szt., prądownica turbo)
 Teresin; umundurowanie i sprzęt pożarniczy,
 OSP Szymanów; zakup umundurowania i wyposażenia(Chełmy
calisia Vulkan, zestaw do zawodów, ubrania specjalne i obuwie,
ubrania koszarowe, samochód ratowniczo – gaśniczy z
wyposażeniem, zestaw hydrauliczny ratownictwa drogowego,
torba PSPR1,eksplozymetr, kamera termowizyjna).
 OSP Mikołajew; umundurowanie, sprzęt pożarniczy
 OSP Budki Piaseckie; zakup umundurowania, zakup sprzętu
pożarniczego,(działko wodno – pianowe, pompa elektryczna,
skafander lodowy – ratowniczy ubrania bojowe, piła spalinowe,
drabina teleskopowa, piła szablasta, wytwornica pianowa.)
 OSP Skrzelew; akumulatory do samochodu umundurowania,
W tym fundusz sołecki 30061,47zł (zakupiono umundurowanie
wyposażenie i wyremontowano świetlice jednostek OSP)
d) Na ubezpieczenia samochodów i członków OSP, oraz opłaty związane
z dozorem technicznym, SH-18 i szkoleniem strażaków. –4819,65 zł.
e) Badania lekarskie członków OSP – 7010 zł.
f) Energia elektryczna kosztowała - 51854 zł.
g) Na remonty samochodów sprzętu silnikowego, budynków OSP i
pozostałe usługi wydano 174667,12 zł.
h) Zakup samochodu z wyposażeniem OSP Szymanów - 402094 zł. zł.( w
tym fundusz sołecki 52094 zł.)
i) Inwestycje w OSP – 331524,74 zł. (między innymi remont strażnicy w
Szymanowie, świetlicy w Teresinie)
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Członkowie OSP w 2019 roku wypracowały lub pozyskały z
różnych źródeł poza budżetowych kwotę 779100 zł.
Budżet przeznaczony na utrzymanie jednostek OSP został wydatkowany na
realizowanie zadań związanych z utrzymaniem obiektów, sprzętu silnikowego,
oraz uzupełnienia w sprzęt niezbędny do wykonywania zadań operacyjnych.
Suma pozyskanych zewnętrznych środków finansowych przez jednostki OSP
pokazuje zaangażowanie członków OSP w pozyskiwania środków
pozabudżetowych na sprzęt pożarniczy. W wyniku tych działań społeczeństwo na
terenie Gminy może liczyć na skuteczne działania OSP w prowadzeniu działań
ratowniczych i udowodnili Radzie że pieniądze przeznaczone na utrzymanie
Jednostek OSP są wykorzystywane jedynie na działalność statutową Straży.
Przykładem zaangażowania członków OSP jest fakt że liczba biorących udział
w akcjach ratowniczych wynosi 130 członków OSP, ilość wyjazdów
poszczególnych jednostek w spojrzeniu na powiatu jest zarówno w jednostkach
KSRG największa dwa pierwsze miejsca jak i jednostki z poza KSRG także
nasze trzy jednostki plasują się najwyżej w statystykach, oraz jesteśmy jedną z
niewielu gmin z terenu powiatów podlegających pod Biuro Terenowe Związku
OSP RP w Płocku (powiat sierpecki, płocki, sochaczewski, gostyniński ) gdzie
100% jednostek OSP brało udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
.
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