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Protokół 

Ad 1) Z dwunastego posiedzenia Komisji Samorządowej, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2019 r. 

o godzinie 16:00 w Sali naraz Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) 

w posiedzeniu Komisji Samorządowej uczestniczyło 4 członków, na statutowy skład 5 (nieobecny 

p. N. Dreier). W związku z powyższym Komisja uzyskała quorum do podejmowania opinii i wniosków. 

Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu wzięli udział: p. Paweł Wąsiak – Wójt Gminy Łubniany, 

p. Janusz Górka – insp. ds. obrony cywilnej oraz Anna Szałatkiewicz – Młodszy referent. Dodatkowo 

w posiedzeniu uczestniczyli Radni: p. J. Roguła oraz p. Romanowski, jak również Prezesi oraz 

Naczelnicy jednostek OSP Gminy Łubniany. 

P. A. Patelska, Przewodnicząca Komisji Samorządowej przytoczyła porządek obrad (Zał. Nr 2) 

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty 4 głosami „za”.  

Ad 2) P. A. Patelska przedstawiła prezentację dotyczącą podsumowania działalności OSP za rok 2019 

r. w Gminie Łubniany (Zał. Nr 3). Przemówienie rozpoczęła od przywitania zaproszonych Prezesów 

oraz Naczelników jednostek OSP Gminy Łubniany. Poinformowała zebranych o podstawach prawnych 

i organizacjach nadrzędnych nad OSP wymieniając: Ustawę z dnia 7 kwietnia 1998 Prawo 

o stowarzyszeniach; Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; Statut OSP; 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, który zrzesza wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne; 

Państwową Straż Pożarną, która nadzoruje działalność Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Krajowy 

System Ratowniczo – Gaśniczy. Następnie przedstawiła kwestie dotyczące finansowania OSP. Dodając 

poinformowała, że w 2018 r. w miejscowości Jełowa zakupiono i współfinansowano samochód 

strażacki Kontynuując p. Patelska, przedstawiła Finansowanie OSP. W tej kwestii, p. Patelska, 

poinformowała zebranych, że 10% całej składki, która wpływa z ubezpieczeń, od ognia i innych zdarzeń 

losowych, jest przekazywana do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, i tam 50% środków 

jest dysponowana na Ochotnicze Straże Pożarne, zaś pozostałe 50% na Państwowe Straże Pożarne. 

Środki rzeczowe PSP oznaczają, że Państwowe Straże Pożarne mogą przekazywać sprzęt do 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła liczbę jednostek OSP 

działających w ramach systemu Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Dodała, że jednostek 

takich jest już więcej, gdyż prezentujące dane są aktualne na dzień 31 grudnia 2018 r. Poinformowała, 

że w Gminie Łubniany, na razie jedynie jednostka OSP Łubniany działa w tym systemie. Z informacji 

nieoficjalnych, wynika iż Jednostka w Jełowej, również będzie pracowała w systemie KSRG. P. Szeląg 

poinformował, że na dzień dzisiejszy, została podpisana umowa pomiędzy Wójtem, a Komendantem 

Miejskim, która została przekazana do Komendanta Wojewódzkiego, następnie do Komendanta 

Głównego Państwowej Straży Pożarnej czeka na jej podpisanie. Gdy umowa zostanie podpisana przez 

Komendanta Głównego, jednostka zostanie oficjalnie wpisana do Krajowego Rejestru Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego. P. Szeląg dodał również, że najprawdopodobniej do 31 grudnia umowa 

zostanie podpisana przez Komendanta Głównego. Kontynuując przedstawianie prezentacji, p. Patelska 
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przedstawiła podsumowanie budżetu oraz jego realizację z OSP Gminy Łubniany za lata 2018 - 2019. 

P. Górka odnosząc się do finansowania oraz budżetu zaznaczył, że na jednostki OSP w tym roku zostało 

przeznaczone 280 000 zł. Z tego 30 000 zł było przekazane jako dotacja, więc zostało 250 000 zł. Te 

pieniądze podzielone są na dwie części. Jedna część dotyczy tzw. wydatków sztywnych, które służą na 

utrzymanie jednostek tj. na utrzymanie strażnic; zapłatę energii elektrycznej; opłaty: gazu, ścieków, 

kanalizacji, śmieci; zapłatę ubezpieczenia dla strażaków; propagandę przeciwpożarową; organizację 

zawodów. Wspomniane koszty wynoszą pomiędzy 75 000 zł, a 80 000 zł. Z tego budżetu, który jest, 

same koszty utrzymania jednostek to jest w granicach 80 000 zł. Pozostałe środki, są już przeznaczone 

na faktyczne utrzymanie poszczególnych jednostek straży pożarnych. Z tych pieniędzy są utrzymywane 

samochody pożarnicze, zakapowane jest paliwo, płacony jest ekwiwalent oraz zakupywany jest sprzęt 

do jednostek. Na dzień 9 grudnia, Łubniany otrzymały około 38 tys. złotych, Brynica 20 tys. złotych, 

Jełowa otrzymała około 32 tys. złotych, natomiast Luboszyce otrzymały 28 tys. złotych. P. Górka 

podkreślił, że minimum 80 tys. złotych musi być zabezpieczone, aby utrzymać jednostki. P. Patelska 

podsumowując, zaznaczyła, że wysokość budżetu jest porównywalna do zeszłego roku.  

Kolejnym omówionym punktem przez p. Patelska, była działalność OSP oraz wynagrodzenia za akcje. 

Poinformowała zebranych, iż na mocy podjętej uchwały przez Radę Gminy Łubniany, ekwiwalent za 

godzinę akcji raotwniczo - gaśniczej wynosi 20 zł, natomiast jeżeli nie ma pełnej godziny, jest to stawka 

proporcjonalna. P. Blach zapytał, skąd wynikają zależności, że dana jednostka dostaje więcej 

ekwiwalentu. Czy zależy to od tego, że w danej miejscowości się więcej pali, czy od wyposażenia. 

P. Szeląg odpowiedział, że kwota za ekwiwalent wynika z tego, że było dużo zdarzeń ratowniczych, 

które trwały nawet po 8 godzin. W przypadku, gdy akcja ratownicza nie trwa powyżej godziny czasu, 

strażacy nie wypisują wniosku o wypłacenie ekwiwalentu. Wszystko więc zależy od tego, jak długo 

prowadzone są akcje ratowniczo – gaśnicze, oraz ile razy jednostka wyjeżdża do zdarzeń i jakich 

zdarzeń. Jednostka może wyjechać przykładowo 20 razy, jednak akcja będzie trwała około 20 - 30 

minut, może również wyjechać na akcję, która będzie trwała 10 – 12 godzin. P. Blach dopytał, skąd się 

bierze fakt, że jednostka wyjeżdża do większej ilości akcji. P. K. Deinert odpowiedział, że jednostka 

systemowa, wyjeżdża w pierwszej kolejności. P. Szeląg dodał, że zawsze powinna być alarmowana 

jednostka miejscowa, ewentualnie dojeżdża jednostka krajowego systemu i jednostki Państwowej 

Straży Pożarnej. P. Górka, przedstawił dane dotyczące wyjazdów jednostek OSP w 2018 r., informując 

iż w: OSP Brynica było 7 pożarów, 7 miejscowych zagrożeń; OSP Jełowa 15 pożarów, 20 miejscowych 

zagrożeń; OSP Luboszyce 12 pożarów, 4 miejscowe zagrożenia; OSP Łubniany 27 pożarów, 

31 miejscowych zagrożeń, stąd wynika również różnica w wypłacie ekwiwalentu. Podkreślił również, 

to co powiedział p. Szeląg, że nie za każdy wyjazd strażacy składają wniosek o ekwiwalent. Zaznaczył 

również, że ekwiwalent wypłacany jest na wniosek, tzn. Prezes OSP składa wniosek, który następnie 

weryfikowany jest przez Komendę Miejską, która weryfikuje czy dana jednostka brała udział 

w działaniu ratowniczym. P. Buchta dodał, że kwoty te, generowane są również, przez wyjazdy 
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na ćwiczenia, które trwają po 8 godzin, przez co druhowie muszą brać wolne z pracy. P. Krzyścin dodał, 

że nie uważa, aby to były duże kwoty. Wręcz uważa, że nawet gdy strażacy wyjeżdżają na 30 min, tracą 

z czasem kilka godzin, a to im się należy. Twierdzi również, że jednostka, która rzadko wyjeżdża i tak 

jest w gotowości, co już jest dużym zaangażowaniem, wobec czego uważa, że te kwoty i tak są 

symboliczne.  Następnie p. Szeląg przedstawił wykaz wyjazdów jednostek OSP Gminy Łubniany od 

stycznia 2019 r. do 9 grudnia 2019 r.,  informując że: OSP Jełowa 32 wyjazdy, miejscowych zagrożeń 

(tj. wypadki, usuwanie plam oleju, usuwanie konarów drzew lub np. poszukiwania osób zaginionych) 

było 16, 15 pożarów oraz jeden raz wykonywane były ćwiczenia na obiekcie. OSP Luboszyce, ogółem 

23 wyjazdy, miejscowe zagrożenia -10, alarmy fałszywe- 1, pożary- 20, ćwiczenia na obiektach- 2. OSP 

Brynica, ogółem 12 wyjazdów, miejscowych zagrożeń – 3, alarmy fałszywe – 1, pożary – 7, ćwiczenia 

– 1. OSP Łubniany, ogółem 56 wyjazdów, miejscowe zagrożenia – 30,  alarmy fałszywe – 2, pożary – 

21, ćwiczenia na obiektach – 3. Podsumowując, jednostki Gminy Łubniany wyjeżdżały 123 razy, od 

1 stycznia 2019 r. do dnia dzisiejszego tj. 9 grudnia br. P. Wójt zapytał, czy ostatnie zdarzenie, które 

miało miejsce w Luboszycach, gdzie był potrzebny wysięgnik, jest liczone do tego zestawienia. 

P. Szeląg odpowiedział, że nie jest liczone, ponieważ w tym zdarzeniu brała udział jedynie jednostka 

JRG nr 1, w zdarzeniu nie brała udziału żadna jednostka OSP. Przedstawione dane obejmują jedynie 

jednostki Gminne. Kontynuując p. Szeląg przedstawił informację o pozyskanych dotacjach dla 

jednostek OSP. Z rządowego programu dofinansowania jednostek OSP w 2019 r., pozyskano dla OSP 

Luboszyce -  5 000 zł, OSP Jełowa – 5 000zł, OSP Łubniany – 5000 zł, OSP Brynica - 6 500 zł. W sumie 

z dofinansowania uzyskano 21 500 zł. Dotacja z MSWiA dla OSP Luboszyce, gdzie wszystkie jednostki 

z Gminy Łubniany zrzekły się dofinansowania, na rzecz przekazania większej sumy pieniędzy dla OSP 

Luboszyce, która otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu w wysokości 3 400 zł, natomiast na 

remont strażnicy uzyskano 3 070 zł, jest to dotacja calowa dla danej jednostki MSWiA. OSP Łubniany, 

z krajowego systemu, otrzymały 12 200zł. Oprócz tego, uzyskano również dotację z Urzędu Gminy 

w wysokości 30 000 zł, oraz pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu również 30 000 zł, za który zakupiony został agregat prądotwórczy o wydajności 56 

kw. P. Szeląg podkreślił, że w razie konieczności, wszystkie budynki, które podlegają pod Urząd Gminy, 

a przede wszystkim ośrodki zdrowia, są zabezpieczone. Należy jedynie przerobić instalację, by zasilać 

budynek z źródła zewnętrznego. Wszystkie jednostki są zabezpieczone w agregaty prądotwórcze, 

jednak aby taki budynek mógł funkcjonować potrzebna jest większa moc. P. Szeląg, kontynuując dodał, 

że w roku 2019 druhowie brali udział, w szkoleniu podstawowym, które organizuje Komenda 

Państwowej Straży Pożarnej, dzięki czemu zostało wyszkolonych 11 nowych druhów, dwóch 

dowódców oraz jeden naczelnik. Została również przeprowadzona recertyfikacja tzn. odnowienie 

uprawnień udzielania pierwszej pomocy, którą ukończyło 20 ratowników medycznych, takich odnowień 

trzeba dokonywać co 3 lata. P. Buchta dodał, że od 1 stycznia wejdzie przepis, który mówi o tym, że do 

3 miesięcy po ukończeniu ważności badań lub szkoleń, nie dokona się recertyfikacji, to od początku 

należy rozpocząć kurs, co powoduje duże koszty. P. Patelska zapytała, czy prezesi lub naczelnicy, 
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weryfikują komu się kończą uprawnienia, czy taka informacja pojawia się w systemie. P. Szeląg 

odpowiedział, że prowadzone są statystyki, z których to wynika. P. Szeląg poinformował również, że 

w 2019 r. odbyły się również kontrole, których co roku dokonuje Komisja, powołana przez Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Komisja oceniała jednostki pod sprzętu, czystości 

oraz prowadzonej dokumentacji. Wobec przeprowadzonej kontroli, wszystkie jednostki Gminy 

Łubniany, otrzymały ocenę bardzo dobrą.  P. Patelska podziękowała za przedstawione informację, po 

czym przedstawiła kwoty przeznaczone na wyposażenie jednostek w roku 2018 oraz 2019. Dodała 

również, że nie ma znaczenia, czy jest duża jednostka z większą ilością członków, czy też nie, ponieważ 

jest wymagane posiadanie określonego wyposażenia np. linka ratownicza, tłumice, pilarki do drzewa 

itp. P. Buchta przedstawił wyposażenie, które było zakupione w 2019 r. przez jednostkę OSP Łubniany. 

P. Buchta wymienił: hełmy bojowe, buty specjalne, węże pożarnicze, zestaw fantomów do szkolenia 

z zakresu pierwszej pomocy, umundurowania bojowe. P. Szeląg podkreślił, że buty bojowe, które 

używane są do działań ratowniczo – gaśniczych, kosztują 650 zł brutto, natomiast ubranie specjalne 

kosztuje około 1 700zł, jednak według wymogów, które zostaną wprowadzone, ubrania specjalne koloru 

piaskowego kosztują w granicach 4 000 zł. P. Patelska podkreśliła, że jest to o tyle istotne, że każda 

jednostka potrzebuje wsparcia finansowego. P Górka podkreślił, że im bardziej jednostka jest 

wyszkolona i lepiej wyposażona, to ponoszone są za to określone koszty. Na przykład legalizacja 

aparatów oddechowych, których na wyposażeniu jest 12 szt., w tym roku kosztowała 6 885 zł, dwa 

komplety czujników bezruchu, które są przy każdym aparacie, to wydatek rzędu 1 500 zł. P. Patelska 

zapytała, czy każda jednostka na terenie Gminy Łubniany, ma w standardowym wyposażeniu aparaty 

oddechowe oraz czujniki. P. Górka odpowiedział, że tak. Następnie Przewodnicząca Komisji 

Samorządowej, p. Patelska poprosiła o przedstawienie informacji na temat członków w jednostkach 

OSP, ich planów rekrutacyjnych, czy członków jest więcej, czy mniej, oraz czy jednostki które nie są 

w krajowym systemie ratowniczo - gaśniczym, będą przygotowywane do wkroczenia do tego systemu, 

bądź czy chcą do niego należeć czy też nie, czy jest to jakiś wymóg. P. Buchta poinformował, że 

w jednostce OSP Łubniany jest około 50 członków, w tym 30, którzy biorą udział w akcjach, jest 

również drużyna kobieca, która jest zaliczana do liczby członków, oraz istnieje jednostka harcerska. 

Dodał również, że od 1995 r. jednostka OSP Łubniany należy do Krajowego systemu ratowniczo – 

gaśniczego, oraz przynależy do szóstej kompanii Wojewódzkiej. P. Patelska zapytała, czy liczba 

członków cały czas jest na takim stałym poziomie. P. Szeląg odpowiedział, że jest różnie, ponieważ 

w jednym roku jest tak, że na przykład dwie osoby ukończą kurs szkolenia podstawowego, z kolei 

w następnym roku nikt nie ukończy takiego szkolenia. Jednak od 15 lat trzymany jest poziom, aby 30 

członków było przygotowanych do działań ratowniczo – gaśniczych. Dodał również, że w roku 2019, 

z jednostki OSP Łubniany kurs podstawowy ukończyła jedna osoba, w OSP Brynica, oraz OSP 

Luboszyce kurs ukończyły dwie osoby, w OSP Jełowa takich osób było cztery. P. Buchta dopowiedział, 

że dużo jest dzieci ze szkół podstawowych, jednak do drużyn młodzieżowych jest mniej chętnych. 

P. Patelska potwierdziła słowa p. Buchty, informując, że można to zaobserwować po zawodach 
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gminnych. P. Wierszak poinformował, że do OSP Luboszyce należy około 50 członków, do tego 25 

osób Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz 10 kobiet. P. Patelska zapytała, czy są to kobiety, które 

mają uprawnienia i mogą brać udział w pożarach. P. Wierszak odpowiedział, że 4 kobiety mają 

uprawnienia. P. Patelska zapytała, czy w tych 50 osobach, wszystkie osoby są aktywne, czy są 

członkowie, którzy przekraczają wiek 65 lat. P. Wierszak odpowiedział, że nie, ponieważ wpisywane 

są osoby do 60 roku życia. P. Górka dodał, że około 25 osób wyjeżdża do akcji. P. Wierszak dodał, że 

kurs podstawowy ukończyło 37 osób, kurs KPP ukończyło 10 osób. P. Bort poinformował, że w OSP 

Brynica jest 28 członków. P. Patelska zapytała, czy są to członkowie, którzy biorą aktywny udział 

w akcjach. P. Szeląg odpowiedział, że w OSP Brynica jest około 15 osób, które mają ukończone kursy 

i badania lekarskie. P. Kampa z OSP Jełowa, poinformował, że na liście jest 42 strażaków, 16 członków 

MDP, 8 kobiet, oraz 8 dzieci. Aktywnych członków w Jełowej jest około 20 osób. P. Patelska 

podkreśliła, że porównując liczbę wyjazdów przy mniejszej ilości członków, to jest duża liczba 

wyjazdów. P. Kampa zaznaczył, że uważa że liczba 42 członków jest martwą liczbą, ponieważ zawsze 

gdy jest potrzeba, znajdzie się grupa osób, którzy chcą pomóc.  P. Szeląg podkreślił, że tak samo sytuacja 

wygląda w OSP Łubniany, są osoby, które ukończyły kursy, mają badania lekarskie, są uprawnione, ale 

podczas akcji jest około 15-20 osób, na które zawsze można liczyć. P. Krzyścin zaznaczył, że to dobrze, 

że jest stała liczba osób, na które zawsze można liczyć. P. Górka dodał, że w akcji bierze udział tyle 

osób, jaka jest obsada wozu bojowego, tzn. jeden wóz jest dla 6 osób. P. Deinert dodał, że w momencie, 

gdy jest zagrożenie miejscowe, reszta strażaków może dojechać na miejsce zdarzenia. Podsumowując, 

p. Patelska przedstawiła liczby członków w poszczególnych jednostkach OSP gminy. Następnie 

p. Szeląg poinformował, że uczestniczył w Komisji oddelegowany przez Komendanta Miejskiego, 

gdzie kontrolowane były jednostki na terenie powiatu opolskiego i w każdej jednostce można 

zaobserwować ubytek młodzieży. Brakuje młodych ludzi, którzy chcą się zaangażować w działalność. 

Dodał również, że procedury się pozmieniały, gdzie porównuje się członka Ochotniczej Straży Pożarnej 

do Zawodowego Strażaka, wobec czego wymogi stawiane są dla jednostek OSP jak dla Państwowej 

Straży Pożarnej. Jak dodał, nie przewidziano jednak faktu, iż strażacy OSP działają jako ochotnicy. 

P. Patelska, zapytała jak wygląda i ile trwa ukończenie kursu na przejście z drużyny MDP do bycia 

rzeczywistym członkiem. P. Szeląg odpowiedział, że jest to około 170 godzin. P. Patelska ponownie 

zapytała, ile osób taki kurs ukończyło z naszej gminy. P. Szeląg odpowiedział, że 11 osób taki kurs 

ukończyło w roku 2019. Przewodnicząca Komisji, p. Patelska zapytała, czy naczelnicy bądź prezesi 

zgłaszają takie osoby na kurs widząc potencjał w takiej osobie, czy jest to w inny sposób organizowane. 

P. Szeląg odpowiedział, że w momencie, gdy są potrzeby szkoleniowe  i można zaobserwować, że 

kandydat się nadaje, jest taka osoba zgłaszana na kurs. P. Patelska zapytała, czy jest sporządzony 

harmonogram szkoleń przez Komendę Miejską Straży Pożarnej. P. Szeląg w odpowiedzi, 

poinformował, że na przyszły rok, nie ma przygotowanego takiego harmonogramu. P. Patelska zapytała, 

czy liczba 11 osób, które w tym roku ukończyła kurs, mogąc profesjonalnie działać podczas akcji, jest 

większa, czy też mniejsza w porównaniu z latami wcześniejszymi. P. Szeląg odpowiedział, że 
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utrzymywany jest stały poziom, aby z całej gminy każdego roku było wyszkolonych około 10 osób. P. 

Patelska odnosząc się do systemu KSRG zapytała, czy szkolenia podstawowe, dla osób które 

rozpoczynają swoją działalność z straży, mają znaczenie przy jednostkach które są w systemie KSRG, 

czy też nie – czy podstawa jest taka sama, czy są inne wymogi. P. Szeląg odpowiedział, że wszystkie 

szkolenia są takie same i bez znaczenia jest, czy jednostka należy do KSRG czy nie. P. Krzyścin, 

podkreślił ważną funkcję jaką spełniają Ochotnicze Straże Pożarne, a mianowicie udział w życiu 

społecznym wsi. P. Krzyścin zaznaczył, że strażacy są w wielu przypadkach, gdy potrzebuje ich Rada 

Sołecka, Rada Parafialna, są również obecni jako porządkowi przy wielu imprezach, co bezwzględnie 

należy docenić. Wobec tego, uważa, że należy wspierać te działania, aby druhowie nie tylko wyjeżdżali 

do akcji, ale również, gdy jest potrzeba, zaprezentowali się w mundurze, pojawili się na drogach, gdzie 

trzeba pilnować porządku. P. Krzyścin uważa, że jest to dodatkowa działalność strażaków, którą należy 

docenić i o niej wspominać, ponieważ zawsze można liczyć na nich liczyć. Zaznaczył również, że jest 

także w Brynicy problem dziury pokoleniowej, gdzie osoby starsze odchodzą na emerytury, średnie 

pokolenie chętnie pracuje, lecz często wyjeżdża. Jak podkreślił p. Krzyścin, rodzica Woźniców oraz 

Bortów, to osoby na których zawsze można było liczyć i to dzięki nim i jeszcze paru osobach jednostka 

przetrwała. Wobec czego należy pomyśleć o wsparciu takich działań, żeby taką dziurę pokoleniową 

„zasypać” takimi ludźmi. Należy więc wesprzeć jednostki, aby ktoś czuł i starał się koordynować 

działania, mające na celu zachęcenie młodych ludzi do aktywnego udziału w jednostkach OSP. 

P. Patelska poinformowała, że został sporządzony harmonogram wydarzeń kulturalnych, wobec czego 

prosi również Prezesów, oraz Naczelników OSP, aby uzupełnili ten harmonogram o wydarzenia które 

będą przez nich organizowane bądź będą brali w nich udział. Podkreśliła również, że Komisja 

Samorządowa oraz Oświatowa koordynują informacje dotyczące konkursów wiedzy pożarniczej, 

wobec czego można zaobserwować, że nie wszystkie szkoły angażują się w tego typu konkursy. 

W związku z tym, uważa, że należy również zwrócić uwagę na to, aby szkoły, lepiej się zaangażowały. 

P. Patelska zapytała również, czy jednostki OSP mają stworzony własny harmonogram spotkań, 

ćwiczeń w szkole, czy takie wydarzenia są planowane. P. Buchta odpowiedział, że jednostka z Łubnian 

współpracuje z przedszkolami, gdzie Prezes OSP zaprasza dzieci z przedszkoli na zwiedzanie jednostki. 

Strażacy są również zapraszani do przedszkoli na spotkania. P. Patelska zapytała jak często coś takiego 

się odbywa. P. Szeląg odpowiedział, że takie spotkania są organizowane jeden raz w szkole i średnio 

dwa razy w przedszkolach. P. Patelska zapytała, czy to dyrektorzy szkół inicjują takie spotkania, czy 

strażacy sami wychodzą z taką inicjatywą. P. Szeląg odpowiedział, że przeważnie dyrektorzy inicjują 

takie spotkania. P. Buchta dodał, odnosząc się do wcześniejszych słów p. Krzyścina, że Łubniany 

uczestniczyły m.in. w pikniku rodzinnym, projekcie „:piaskownica”, pikniku rodzinnym w Kępie (OSP 

Luboszyce również brało udział), zabezpieczano medycznie turniej „Ojciec i syn”, pokaz sprzętu 

w przedszkolu na pikniku rodzinnym, zabezpieczenie: biegu ku słońcu, święta św. Marcina, dożynki 

gminne, druhowie zabezpieczają również pod kątem medycznym mecze ligowe drużyny „Śląsk 

Łubniany”. P. Romanowski zaznaczył, że jest to naturalny odpływ młodzieży, można to również 
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zauważyć w sferze piłkarskiej, ponieważ młodzież w wieku 16 -18 lat kierunkuje gdzie indziej swoje 

zainteresowania. Zachęcanie tej młodzieży, będzie nie tylko zadaniem straży ale również i innych 

stowarzyszeń, które chcą działać z młodzieżą. Nie można więc wymagać od strażaków, by dodatkowo 

poświęcali swój czas na promowanie Straży pożarnej, jednak gdyby wykreował się jakiś pomysł, można 

o nim w węższym gronie porozmawiać. Dobrze, że małe dzieci uzyskują tą wiedzę, jednak w kolejnych 

etapach, trzeba tą wiedzę pielęgnować. P. Patelska, podsumowując zaznaczyła, że należy zaplanować 

takie działania na przyszły rok, oraz zorganizować większą liczbę spotkań w szkołach. Należy więc 

opracować system współpracy ze szkołami, jeśli chodzi o udział strażaków w lekcjach i szkoleniach dla 

uczniów. P. Krzyścin dodał, że bardziej oczekuje pomysłu na promowanie straży niż jej realizację, gdyż 

strażacy pracują społecznie, więc nie można też dokładać im zadań.  P. Patelska poinformowała, że 

zostanie przekazana informacja dyrektorom szkół o potrzebie większego promowania straży, oraz 

poprosiła o sugestie do Komisji Samorządowej, aby wzmocnić tą promocję. P. Kampa poinformował, 

że przedszkola mają jeden dzień kolonii letnich w straży, organizowane są spotkania w przedszkolach, 

zabawy. Ciężko jest jednak na dłuższy czas coś zaplanować, ponieważ wymaga to również zgrania 

czasowego strażaków. P. Patelska zaproponowała, aby w szkole zorganizować kursy pierwszej pomocy 

na fantomach. P. Buchta poinformował, że w szkole w Łubnianach są organizowane takie kursy, odniósł 

się również do konkursów wiedzy pożarniczej o których wcześniej była mowa. Poinformował, że 

w takim konkursie dwie osoby brały udział na szczeblu powiatowym. P. Patelska poinformowała, że 

również jedna szkoła w Luboszycach brała udział w  takim konkursie pt. ”Historia i teraźniejszość”, 

gdzie ogromne wsparcie straży pożarnej. P. Wierszak dodał, że w tym konkursie brała również udział 

młodzież z Jełowej. P. Patelska zapytała jakie zawody są planowane na przyszły rok. P. Szeląg 

odpowiedział, ze planowane są zawody gminne, których organizatorem jest OSP Łubniany, co dwa lata 

są zawody powiatowe, co 4 lata organizowane są zawody wojewódzkie i krajowe. Następnie P. Patelska, 

wolą dokończenia wątku o systemach KSRG, zapytała dlaczego, jednostka OSP Łubniany należy do 

tego systemu, teraz również zostanie wpisana jednostka OSP z Jełowej, a inne jednostki do tego systemu 

nie należą. P. Szeląg odpowiedział, że odbywa się to na wniosek Komendanta Miejskiego. Komendant 

Miejski w pierwszej kolejności przeprowadza rozmowę z Wójtem, następnie z jednostką, czy jest 

w stanie podołać takiemu zadaniu. P. Patelska dopytała, czy prezesi poszczególnych jednostek OSP, 

mają jakiś wpływ na możliwość złożenia takiego wniosku. P. Szeląg odpowiedział, że mogą oni zgłosić 

chęć przystąpienia do systemu KSRG, ale przede wszystkim wnioskuje o to Komendant Miejski, 

następnie zależy to od Komendanta Wojewódzkiego. Dodał również, że wcześniej jednostka OSP 

Jełowa nie weszła do systemu Krajowego z tego względu, iż wcześniej były inne wytyczne, bardzo 

wysoko postawione. Obecnie, w wymogach jest zapis, że koniecznym jest posiadanie jednego 

samochodu, wcześniej, aby wstąpić do tego systemu wymagano posiadania dwóch samochodów, oraz 

określona liczba odpowiednio wyszkolonych osób. Oczywistym jest, że wymagany jest odpowiedni 

sprzęt, jednak jednostki OSP gminy Łubniany od tego nie odbiegają. P. Patelska zapytała, czy są 

określone konkretne wymogi, parametry samochodu, który jest wymagany. P. Szeląg odpowiedział, że 
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nie ma takich zaleceń, musi mieć jednak 2,5 tysiąca litrów wody średni samochód ratowniczo – 

gaśniczy. Jak podkreślił p. Szeląg, wszystkie jednostki OSP z naszej gminy spełniają warunki, nie 

wszystkie jednostki są w pełni doposażone na obecną chwilę do KSRG, jednak uważa, że nie ma 

przeciwskazań aby jednostki dalej mogłyby być wprowadzone do systemu KSRG. P. Buchta dodał, że 

wprowadzenie do takiego systemu, wiąże się również z dodatkowymi obowiązkami, ponieważ takie 

jednostki są dysponowane również poza gminę, powiat, inspekcja gotowości bojowej jest wprowadzana 

dwa razy w roku. P. Szeląg dodał również, że jednostka z KSRG musi być dyspozycyjna 24 h na dobę. 

P. Patelska zapytała, czy jest w planach zgłoszenie chęci wpisania do systemu KSRG pozostałych 

jednostek OSP z gminy. P. Szeląg odpowiedział, że trzy lata temu złożył wniosek do Komendanta 

Miejskiego, wydziału szkolenia, aby dopisać OSP Jełową do KSRG. Dodał również, że nie było nigdzie 

takiej sytuacji, żeby w jednym roku do KSRG z danej gminy, wchodziły dwie jednostki. Następnie P. 

Krzyścin poprosił zebranych prezesów, oraz naczelników jednostek OSP, aby krótko powiedzieli, jakie 

mają potrzeby organizacyjne, oraz sportowe, aby pokazać do jakiej perspektywy należy dążyć. 

W odpowiedzi p. Szeląg poinformował, że najgorsza sytuacja bytowa jest w OSP Luboszyce. Wspólnie 

należy się zastanowić, nad poprawą sytuacji tej jednostki, ponieważ potrzeba jest zakupu działki, 

a kolejno drobnymi krokami wspomóc jednostkę w budowie strażnicy. P. Buchta dodał, że pomimo 

głosów, że jednostka z Łubnian, nie chce budowy strażnicy dla Luboszyc w cale tak nie jest. OSP 

Łubniany jak i inne jednostki, chcą w tym projekcie wspomóc OSP Luboszyce. P. Blach zapytał, czy 

wykreował się już jakiś pomysł, gdzie można by wybudować tą jednostkę. P. Deinert odpowiedział, że 

ma działkę o której rozmawiał z Wójtem, który z kolei obiecał, że w przyszłym roku przyjrzy się temu 

tematowi. P. Deinert przekazał na ręce Wójta dokumentację z wyrysowanym i zwymiarowanym 

projektem strażnicy na działce, na którym można zauważyć, że budowa mieści się w granicach działki. 

P. Blach dodał, że z całą pewnością przed przystąpieniem do budowy, architekt musi wszystko 

zweryfikować. P. Patelska zapytała, czy inne jednostki OSP mają jakieś problemy czy potrzeby. 

P. Blach dodał, że niepokoi go fakt, iż strażacy mają gorsze umundurowania, ponieważ jak wcześniej 

było wspomniane na chwilę obecną kosztują 1 700 zł, a stroje Państwowej Straży kosztują w granicach 

4 000 zł, to z pewnością różnią się nie tylko ceną. P. Szeląg dodał, że obecne ubrania, które są 

zakupywane spełniają wszelkie wymagania, nowe różnią się jedynie kolorem, ceną, oraz są lżejsze. 

Dodał również, że zakup nowych, jasnych ubrań wiąże się również z tym, że po akcji należy znaleźć 

odpowiednią pralnię wobec czego musi być zapas ubrać, co generuje dodatkowe koszty. Uważa więc, 

że dopóki można kupować ubrania tańsze, które spełniają wszystkie wymogi, należy się tego trzymać. 

P. Blach dodał, że otrzymywał informację, że ochotnicy w Luboszycach sami muszą się zaopatrzyć 

w brania, ponieważ straż nie ma na to środków. P. Szeląg odpowiedział, że nie jest to prawdą. 

P. Wierszak dodał, że nie mogą odpowiadać za to, co ktoś mówi, ale takie sytuacje nie mają miejsca. 

P. Górka również dodał, że dla OSP były kupowane dla konkretnych osób umundurowania. P. Wierszak 

poinformował, że były osoby, które same sobie kupiły stroje, ale to było tylko z ich własnej woli. 

P. Patelska ponownie zapytała, czy w innych jednostkach są jakieś inne potrzeby. P. Szeląg zwrócił się 
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z prośbą do p. Wójta, informując że OSP Łubniany posiada całe zabezpieczenie w przypadku wichur, 

tj. plandeki, gwoździe, maty i inne. Wszystkie te materiały składowane są pod dachem, w przypadku 

wyjechania do zdarzenia wszystko należy znosić na dół. Zapytał więc, czy jest możliwość, aby 

w pomieszczeniach za strażnicą, składować te materiały po uprzednim remoncie tego pomieszczenia. 

Strażacy we własnym zakresie zajmą się tym pomieszczeniem, jednak proszą o formalną zgodę Wójta. 

P. Buchta dodał również, że jako jednostka OSP Łubnian, chce pozyskać środki na zakup nowego wozu, 

który mieściłby 10 tys. litrów wody. Po uzyskaniu zdobyciu dofinansowania, chcieliby, aby Gmina 

wsparła jednostkę, kwotą 200 tys. zł na zakup tego wozu. P. Buchta zaznaczył, że nie jest pewne czy 

uda się dotację zdobyć, jednak przy zewnętrznym dofinansowaniu 800 tys. zł, kwota z dotacji z Gminy 

umożliwiłaby zakup samochodu. P. Patelska zapytała, jak to wygląda w kontekście innych jednostek. 

Czy ma być to kolejne auto, czy wóz ma zostać wymieniony. P. Szeląg poinformował, ze jest to 

wymiana samochodu który uzyskano z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, który 

był używany. P. Krzyścin zapytał, czy jest taka potrzeba, aby w Łubnianach były dwa nowe wozy. 

P. Szeląg odpowiedział, że ma to być typowo ciężki samochód, który pomieści przynajmniej 10 tys. 

litrów wody, do zabezpieczenia dużych pożarów i nie tylko. Taka pojemność służy przy pożarach, gdzie 

nie ma dostępu do wody, ale może również służyć jako woda pitna. Również w przypadku awarii na 

przykład wodociągów, to można tym wozem dowozić wodę do mieszkańców. P. Buchta dodał, że 

samochód, który jest obecnie, ma mniejszą pojemność wody, oraz ma już swój wiek. W przypadku, gdy 

pożar nie jest duży to samochód byłby używane, jednak przy rozłożonym pożarze, zdarza się że wody 

braknie, bądź nie ma wystarczającej ilości osób, aby szybko podłączyć się do hydrantu. P. Szeląg dodał, 

ze mowa jest o całkowicie nowym samochodzie. P. Patelska zapytała, z jakiej dotacji pozyskiwane były 

pieniądze. P. Szeląg odpowiedział, że nie możliwym jest pozyskanie tak dużych środków z jednej 

dotacji, takich dofinansowań należy znaleźć przynajmniej trzy. P. Patelska zapytała, czy takie wozy 

w podobnym lub takim samym standardzie, posiadają inne jednostki i czy też pozyskiwały takie środki. 

P. Szeląg odpowiedział, że byłby to pierwszy taki samochód w powiecie Opolskim. P. Patelska zapytała, 

jak do takiego zakupu odnosi się Komenda Miejska. P. Szeląg odpowiedział, że Komendant bardzo 

przychylnie do tego podchodzi. Jest to jednak duża kwota do pozyskania. P. Kampa dodał, że przy 

pozyskiwaniu dotacji unijnych, musi być zabezpieczony jakiś wkład własny Gminy. P. Romanowski 

zapytał, na jaki okres jest to planowane. P. Buchta dodał, że jest to planowane na początek przyszłego 

roku. Dodał również, że jednostką z Łubnian, jest wiodącą jednostką nie tylko w gminie ale 

i w powiecie. P. Patelska podziękowała za zgłoszenia potrzeb, ponieważ po to właśnie zostało 

zorganizowane to spotkanie. P. Szeląg dodał, że w OSP Jełowa, należy również dokończyć elewację 

ścian na strażnicy w Jełowej. P. Kampa dodał, że należy również wymienić piec. Jak poinformował 

p. Buchta w jednostce OSP Łubniany, na przyszły rok planowane jest również, uszczelnienie 

autopompy w samochodzie Mercedes, zakup umundurowania wyjściowego oraz na zawody, oraz zakup 

bieżącego sprzętu. P. Patelska podsumowując, podziękowała za przedstawienie oczekiwań oraz 

omówienie wszystkich kwestii. Następnie Przewodnicząca Komisji oddała głos p. Wójtowi. P. Wójt 



10 

 

poinformował, że cieszy się, że pomysły, które rodzą się w OSP Luboszyce odnośnie pozyskania terenu 

pod budowę nowej strażnicy, podzielają wszystkie jednostki, co jest ważną informacją. Uważa również, 

że miejsce w którym teraz znajduje się strażnica, nie jest względem przyszłości rozwijające dla 

jednostki, a wręcz przeciwnie może zniechęcać nowe osoby, do zaangażowania. W kwestii zakupu 

samochodu dla OSP Łubniany, p. Wójt dodał, że temat ten jest do głębokich analiz i rozmów pod kątem 

logistycznym oraz technicznym. Podkreślił, że jeżeli uzna się takie działania za potrzebne, oraz określi 

się w jakim stopniu ma to rozwijać jednostkę, to w ciągu roku, będziemy szukać pieniędzy. Na dzień 

dzisiejszy, nie jest jednak w stanie zadeklarować znalezienia takiej kwoty. P. Wójt dodał, że cieszy się, 

z dzisiejszego spotkania, oraz ma nadzieję, że nie jest to ostatnie spotkanie.  

Ad 3) W puknie wolne wnioski, nie było dodatkowych pytań oraz wniosków. 

Ad 4) Wobec wyczerpania porządku obrad, P. Patelska podziękowała za przyjęcie zaproszenia na 

spotkanie, oraz z okazji zbliżających się Świąt, złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia. 

Przewodnicząca Komisji Samorządowej zamknęła posiedzenie o godz. 17:45. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności 

Nr 2 – Porządek obrad  

Nr 3 – Podsumowanie działalności OSP w 2019 r. w Gminie Łubniany – prezentacja 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
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