
PROTOKÓŁ 

Z kontroli w: 
jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych 

(jednostki kontrolowane) 

Gminie Mińsk Mazowiecki 15 i 17.03.2016 r. 
w przeprowadzonej w dniach: 

przez 
Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

(zespół kontrolujący) 

(wykaz osób kontrolujących zgodnie z listą obecności: Stefan Czajkowski, 

Krzysztof Kowalczyk, Małgorzata Filipiak, Maciej Gałązka, Leszek Kopczyński, 

Marzanna Kucińska, Paweł Lipiński, Jerzy Nowak, Robert Rońda, 

Przemysław Wojda) 

3/2016 10.03.2016 r. 
na podstawie upoważnienia Nr z dnia 

wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Zakres kontroli: kontrola jednostek OSP w strażnicach (dwa terminy kontroli) 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: 

Pan Tomasz Król Prezes OSP Zamienię 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Pan Adam Jackiewicz - Naczelnik OSP Zamienię 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Pan Marcin Zgódka - Skarbnik OSP Zamienię 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Pan Waldemar Padzik Prezes OSP Stojadła 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Pan Wojciech Padzik - Zastępca Naczelnika OSP Stojadła 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Pan Jarosław Jackiewicz Kronikarz OSP Stojadła \ 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 



Fan Fiotr Stosio — Prezes USF Królewiec 

(imię I nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Pan Mirosław Nowicki — Gospodarz USF Królewiec 

(imię i nazwisko) ^tajowisko służbowe) 

ran 1 aucusz r rzysowa — rrezes uor liiuzKa 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Pan Stanisław Smater — Prezes USP Janów 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Pan Kacper Bartoszewski O I > A * . S I * T ^ O T T T A . . J C . 

— Skarbnik USP Janów 
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Pan Zygmunt Warszawski - Prezes USP 1 argowka 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Fan Sławomir Mistewicz — Skarbnik USP 1 argowka 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Pan Józef Barański — Prezes USP Stara iNiedzialka 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Pan Marcin Szczepański A A . . A I A S 1 . Z T H f S A A » * * A A A A / ~ \ O T T C T T - A A - A ITTS A J A ! A 1 1 * A 

- Naczelnik i Wiceprezes USP Stara INiedzialka 
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Pan Krzysztof Rogułski - Gospodarz USP Stara Niedzialka 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Pan Jarosław Kułma - Naczelnik OSP Brzozę 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Pan Sebastian Lipiński - Wiceprezes OSP Brzóze 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 

Pan Edward Zagańczyk Skarbnik OSP Brzóze 

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) 
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Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostkach kontrolowanych 
i w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz w z w i t k u ze złożonymi wyjaśnieniami 
w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono, co następuje: 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu 
w dniach 15 i 17 marca 2016 r. przeprowadziła kontrolę jednostek OSP w strażnicach 
(dwa terminy kontroli). 

Przebieg kontroli: 

Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił materi^y 
przygotowane na kontrolę i poinformował, że kontrola będzie przebiegała w następującej 
kolejności: 
15 marca 2016 r. - kontrolowane jednostki: OSP Zamienię, OSP Stojadła, OSP Królewiec, 
OSP Dłużka; 
17 marca 2016 r. - kontrolowane jednostki: OSP Janów, OSP Targówka, 
OSP Stara Niedzialka, OSP Brzóze. 

/. OSP Zamienię: 

Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisji przedstawił członków Komisji 
Rewizyjnej uczestniczących w kontroli oraz skład zarządu OSP Zamianie. Zaprezentował 
również zestawienie wydatków OSP Zamienię finansowanych przez Gminę Mińsk 
Mazowiecki oraz ilość interwencji w 2015 r. - jednostka trzynaście razy wyjeżdżała 
do pożarów, jedenaście razy do miejscowych zagrożeń i raz do fałszywego alarmu. 

W trakcie kontroli informacji udzielali Pan Tomasz Król Prezes OSP Zamienię. 
Pan Adam Jackiewicz Naczelnik OSP Zamienię oraz Pan Marcin Zgódka Skarbnik OSP 
Zamienię. Zebrani przedyskutowali wydatki poniesione przez jednostkę z Zamienia, 
w łącznej kwocie 51 895,80 zł. W ramach wydatków uwzględnione były między innymi 
następujące pozycje: ekwiwalenty, składki ubezpieczeniowe, podatek dochodowy, paliwo, 
wyposażenie strażackie, ładowarka, styropian (921,53 zł), prowadnica do pilarki, kamister, 
sygnalizator zewnętrzny na strażnicy, elementy elektryczne zwijane z naprawą instalacji, 
materiały i ich wymiana związana z samochodem pożarniczym, wykonano ogrzewanie 
budynku OSP, zakupiono węgiel za 1 500 zł, zakupiono narzędzia do samochodu, pokryto 
koszty związane z ubezpieczeniem samochodu w wysokości 925 zł, odbyto szkolenia. 
Jednostka otrzymała poza tym zwrot 240 zł tytułem ubezpieczenia samochodu pożarniczego. 

Następnie członkowie Komisji zapoznali się z wyposażeniem jednostki oraz sprzętem, 
którym dysponują strażacy z Zamienia. Za środki przeznaczone na wyposażenie strażackie 
przeznaczyła zakupione zostały m. in. kominiarki i zestaw armatury strażackiej. 
Na wyposażeniu jednostki jest samochód pożarniczy marki Renault, który został 
zaprezentowany członkom Komisji wraz z osprzętem. Ponadto członkowie Komisji zwrócili 
uwagę na bardzo duży wkład własny członków OSP Zamienię w prace dotyczące budynku 
strażnicy. W ramach własnych środków w wysokości 1 000 zł zakupiono piec CO, wj(y^ono 
też wiele pracy własnej w wykonanie ogrzewania budynku OSP oraz w naprawę ins! 



elektrycznej. Powracając do wydatków na paliwo Przedstawiciele OSP Zamienię wyjaśnili, że 
ich samochód brał udział w akcji charytatywnej i wożąc mieszkańców zbierano pieniądze 
na potrzeby jednej z mieszkanek. 

Przedstawicie OSP Zamienię zaprezentowali cdonkom Komisji budynek strażnicy 
i poinformowali, że planują w przyszłości wykonać adaptację pomieszczeń na górnej 
kondygnacji budynku OSP. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze pytania i uwagi dotyczące 
kontrolowanej jednostki - pytań i uwag nie zgłoszono. 

2, OSP Stojadła: 

Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisji przedstawił członków Komisji 
Rewizyjnej uczestniczących w kontroli oraz skład zarządu OSP Stojadła. Zaprezentował 
również zestawienie wydatków OSP Stojadła finansowanych przez Gminę Mińsk 
Mazowiecki oraz ilość interwencji w 2015 r. - jednostka pięćdziesiąt osiem razy wyjeżdżała 
do pożarów, piętnaście razy do miejscowych zagrożeń, trzydzieści dwa razy 
do zabezpieczenia operacyjnego powiatu oraz pięć razy na ćwiczenia. 

W trakcie kontroli poinformowano, że jednostka OSP Stojadła jest w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG), a na stanie jednostki są trzy samochody. 
Fan Wojciech Padzik Zastępca Naczelnika OSP Stoiadla poinformowd, że kilka razy 
w roku zdarza się, że w}jeżdża się dwoma samochodami. Pan Waldemar Padzik Prezes 
OSP Stoiadla poinformow^^ że jeden z posiadanych samochodów jest osobowy i jednostka 
otrzymała go od Państwowej Straży Pożarnej. Samochód ten służy jako auto służbowe, 
a paliwo do niego jest finansowane przez jednostkę. Następnie przedstawiciele jednostki 
zaprezentowali sprzęt będący na wyposażeniu OSP Stojadła. Prezes przekaz^ również 
informacje dotyczące ilości interwencji - jednostka ze Stojadeł wyjeżdżała najczęściej 
ze wszystkich OSP z terenu Gminy. Pan Padzik poinformował też, że strażacy, którzy biorą 
udział w akcjach otrzymują powiadomienia o akcji drogą smsową, a oprócz tego włączana 
jest syrena alarmowa. Przedstawiono również dokumenty dotyczące ewidencji wyjazdów 
i interwencji. Przewodniczący Komisji zapytał, czy jest prowadzona ewidencja sprzętu 
zakupionego ze środków gminnych. Prezes poinformował, że jest prowadzona ewidencja 
środków trwałych i nietrwałych, w której zapisuje się rzeczy będące na stanie. Ewidencjonuje 
się również ilość mundurów itp. Pan Padzik poinformował, że w OSP jest 70 druhów, 
natomiast do wyjazdów na akcje konieczne jest posiadanie aktualnych badań lekarskich 
i ukończenie szkolenia. 

Pan Robert Rońda członek Komisji, po zapoznaniu się z ewidencją wyjazdów, 
zawnioskow^ o bardziej szczegółowe i przejrzyste prowadzenie księgi wyjazdów, ponieważ 
w niektórych miejscach były braki. Prezes wyjaśnił, że Państwowa Straż Pożarna 
ma zaewidencjonowane gdzie była dana straż i w jakich godzinach, ponieważ później 
na tej podstawie wystawia się dokumenty, które potwierdza Komenda Powiatowa. 

Członkom Komisji zaprezentowany zost^ samochód pożarniczy wraz 
z wyposażeniem. Prezes poinformował o pracach remontowych jakie były prowadzone 
w poprzednim roku oraz o planach na rok bieżący - zamierza się wytópnać ocieplenie 
budynku i garaży oraz położenie elewacji na c^ym budynku. Prace le planuje się wykonać 
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ze środków własnych, pochodzących z wynajmu sal. Planowane są również kolejne szkolenia 
strażaków. 

Zebrani przedyskutowali sprawy związane ze sposobem finansowania OSP środkami 
gminnymi, a przedstawiciele jednostki ze Stojadeł poinformowali o licznych sukcesach 
swojej jednostki osiąganych na zawodach różnej rangi. 

Członkowie Komisji zapoznali się z budynkiem remizy, pomieszczeniami 
gospodarczymi i salami, które są wynajmowane na wesela i inne okoliczności oraz salą 
na górnej kondygnacji budynku, która służy jako świetlica dla młodzieży. 

Przewodniczący Komisji zapyta, czy są jeszcze pytania i uwagi dotyczące 
kontrolowanej jednostki - pytań i uwag nie zgłoszono. 

3. OSP Królewiec: 

Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisji przedstawił członków Komisji 
Rewizyjnej uczestniczących w kontroli oraz skład zarządu OSP Królewiec. Zaprezentował 
również zestawienie wydatków OSP Królewiec finansowanych przez Gminę Mińsk 
Mazowiecki oraz ilość interwencji w 2015 r. - jednostka cztery razy wyjeżdżała do pożarów, 
dwadzieścia razy do miejscowych zagrożeń i jeden raz do f^szywego alarmu. 

Pan Piotr Stosio Prezes OSP Królewiec. Pan Mirosław Nowicki Gospodarz OSP 
Królewiec oraz Pan Jerzy Sibilski Wiceprezes i Naczelnik OSP Królewiec zaprezentowali 
samochód strażacki wraz z wyposażeniem oraz poinformowali o szczegółach wydatku 
dotyczącego remontu parkingu przy OSP. Następnie przedstawiciele kontrolowanej jednostki 
zaprezentowali budynek remizy i poinformowali, że w starej części znajduje się magazynek 
obrony cywilnej, z którego, jeśli zajdzie taka konieczność, mogą korzystać inne jednostki 
z terenu Gminy. 

W toku kontroli zauważono, że w zestawieniu wydatków jednostek OSP, który został 
przygotowany na kontrolę przez Urząd Gminy, w wydatkach OSP Królewiec błędnie znalazła 
się pozycja dotycząca monitoringu placu targowego w kwocie 61,50 zł. 

Pan Robert Rońda członek Komisji zapytał, czy w jednostce jest prowadzona 
książka wyjazdów, do której wpisywane byłoby gdzie odbywał się wyjazd, ilość kilometrów 
lub zużycie paliwa. Prezes poinformow^, że ewidencja wyjazdów jest prowadzona 
i zaprezentował dokumenty dotyczące ewidencjonowania wyjazdów. Przedstawiciele OSP 
Królewiec zaprezentowali również sprzęt będący na wyposażeniu jednostki. Przewodniczący 
Komisji zapytał natomiast, czy jest prowadzona ewidencja sprzętu zakupionego ze środków 
gminnych. Pan Stosio poinformow^, że są zapisy mówiące z jakiego źródła finansowego 
pochodzi dany sprzęt. 

Pan Maciej Gałązka członek Komisji zapytał, jak wygląda sytuacja kadrowa 
w jednostce. Prezes zaprezentował wykaz strażaków upoważnionych do u d z i ^ w akcjach 
i poinformował, że aby możliwy był wyjazd na akcję strażak musi być przeszkolony, 
umundurowany, ubezpieczony i przebadany. Pan Stosio poinformował też, że 17 listopada 
była przeprowadzana kontrola i on z racji tego, że pełni również funkcję Komendanta 
miejsko-gminnego OSP wraz z oficerami Państwowej Straży Pożarnej objechał wszystki 
jednostki OSP i na czas przybyli jedynie strażacy z OSP Stojadła i właśnie z Królewcj 
Pan Stosio dodał, że w Królewcu kontrola była w godzinaćlKlkiskb) popołudniowych—^ 



i strażacy zdążyli już przyjść z pracy, a jeśli kontrola byłaby we wcześniejszych godzinach 
to byłoby tak jak w innych jednostkach, czyli byłoby 1-3 strażaków, a samochód może 
wyjechać przy pełnej obsadzie, czyli potrzebnych jest czterech strażaków. Pan Stosio 
wyjaśnił, że ta sytuacja nie jest spowodowana brakiem pieniędzy, bo ekwiwalent dla strażaka 
w naszej Gminie jest jednym z najwyższych w powiecie i wynosi ok. 19 zł, ale tym, że 
strażacy pracują a kiedyś więcej osób było zatrudnionych w rolnictwie i gdy zawyła syrena 
to mogli się stawić. Pan Stosio powiedział również, że na chwilę obecną samochód strażacki 
w Królewcu spełnia swoją funkcję. Poinformował też, że strażacy otrzymują smsowe 
powiadomienia o akcjach, które są "wysyłane przez Państwową Straż Pożarną Jednostka 
z Królewca nie posiada sprzętu hydraulicznego i wobec tego nie jest wzywana do wszystkich 
akcji dotyczących zdarzeń drogowych. 

Pan Radny Rońda zapytał o sposób ogrzewania budynku. Prezes wyjaśnił, że 
ogrzewana jest tylko część, w której jest sala, natomiast jeśli są niskie temperatury to woda 
jest zrzucana z samochodu i jest to zgłaszane. Pan Stosio dod^, że muszą być spore mrozy, 
żeby woda zamarzła, bo w garażu, po wymianie drzwi, jest naprawdę ciepło. 
Prezes powiedział też, że w budynku remizy znajduje się punkt wyborczy oraz opowiedział 
0 planach remontowych na przyszłość. 
Członkom Komisji zaprezentowany został magazyn obrony cywilnej wraz ze sprzętem 
1 wyposażeniem. 

Przewodniczący Komisi i zapyta, czy są jeszcze pytania i uwagi dotyczące 
kontrolowanej jednostki - pytań i uwag nie zgłoszono. 

4. OSP Dłutka: 

Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisii przedstawił członków Komisji 
Rewizyjnej uczestniczących w kontroli oraz sldad zarządu OSP Dłużka. Zaprezentował 
również zestawienie wydatków OSP Dłużka finansowanych przez Gminę Mińsk Mazowiecki 
oraz ilość interwencji w 2015 r. - jednostka dwa razy wyjeżdż^a do pożarów i jeden raz 
do miejscowego zagrożenia. 

Pan Tadeusz Przysowa Prezes OSP Dłużka przedstawił poszczególne wydatki OSP 
Dłużka oraz samochód strażacki wraz z posiadanym wyposażeniem. Prezes poinformował 
również, że w jednostce upoważnionych do wyjazdu jest 12 strażaków. 

Pan Robert Rońda członek Komisii zwrócił uwagę na niewielkie zużycie paliwa 
przez jednostkę w porównaniu do wypłaconego ekwiwalentu za udział w akcjach. 
Prezes wyjaśnił, że nie było wiele wyjazdów, więc paliwa również nie zużyto dużo, 
natomiast jeśli chodzi o ekwiwalenty to w 2015 r. były wypłaty za udział w akcjach w 2014 r. 
Pan Przysowa poinformował, że mankamentem posiadanego samochodu jest zbiornik 
z paliwem, bo jest on bardzo brudny. Była już próba jego czyszczenia, ale nie przyniosła 
rezultatu. Pan Przysowa^ zaprezentował posiadany sprzęt oraz wyjaśnił, że w jednostce 

cjonuje system ansZ&^^ îArSSSfflnl strażaków o akcjach. 
Członkowie Komisji zapoznali się z wyposażeniem jednostki oraz z posiadanym sprzętem. 

Radny Rońda zapytał, czy prowadzona jest książka wyjazdów. Prezes poinformował, 
że wyjazdy są ewidencjonowane i może podać informacje dotyczące poszczególnych 
wyjazdów - Prezes podał szczegóły dotyczące wyjazdów w 2015 r. 
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Pan Krzysztof Kowalczyk Wiceprzewodniczący Komisji zapytał, czy są problemy 
ze skompletowaniem pełnego składu na akcję. Pan Przysowa poinformował, że obecnie 
problem ten jest wszędzie, bo dotyczy dyspozycyjności ochotników. 

Przewodniczący Komisii zapytał o ewidencję zakupionego sprzętu. Prezes 
poinformow^, że ewidencja sprzętu jest prowadzona. Pan Radny Rońda zapytał o szkolenia 
i średnią wieku strażaków. Prezes poinformował, że w 2015 r. jeden strażak był na szkoleniu 
podstawowym, natomiast trzech było na szkoleniu na dowódców, a średnia wieku wynosi 
ok.401at. 

Pan Maciej Gałązka członek Komisii zapytał, czy widoczne jest zaangażowanie. 
Pan Przysowa poinformował, że z zaangażowaniem bywa różnie, ponieważ ludzie mają 
swoje obowiązki, a poza tym wielu młodych ludzi wyjeżdża. 
Zebrani przedyskutowali sprawy finansowe, a Prezes zaprezentował salę weselną oraz 
pomieszczenie, w którym siedzibę ma komisja wyborcza podczas wyborów. 

Przewodniczący Komisii zapytał, czy są jeszcze pytania i uwagi dotyczące 
kontrolowanej jednostki - pytań i uwag nie zgłoszono. 

5. OSP Janów: 

Fan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisii przedstawił członków Komisji 
Rewizyjnej uczestniczących w kontroli oraz skład zarządu OSP Janów. Zaprezentował 
również zestawienie wydatków OSP Janów finansowanych przez Gminę Mińsk Mazowiecki 
oraz ilość interwencji w 2015 r. - jednostka dwa razy wyjeżdż^a do pożarów oraz 6 razy 
do miejscowych zagrożeń. 

Pan Robert Rońda członek Komisii zapyta, co złożyło się na wydatek w postaci 
wyposażenia strażackiego, na który przeznaczono 3 884 zł. Pan Stanisław Smater Prezes 
OSP Janów poinformował, że były to kaski typu Kalipso, kominiarki, rękawice 
specjalistyczne, czujniki bezruchu oraz ubrania koszarowe. Radny Rońda zapytał, jaka jest 
liczba strażaków uprawnionych do brania udziału w akcjach. Prezes poinformow^, że 
obecnie uprawnionych jest 16 osób i jest to stan wystarczający, ponieważ w samochodzie 
może być tylko sześciu strażaków. Pan Rońda zapytał, czy jest prowadzona księga 
wyjazdów do akcji. Pan Smater wyjaśnił, że jest to prowadzone w formie elektronicznej, 
a dodatkowo każdy wyjazd jest odnotowywany przez powiatowe stanowisko kierowania 
w Mińsku Mazowieckim. Jeśli zaś chodzi o rozliczenia z Gminą to Komendant potwierdza 
udzi^ osobowy i czas trwania danej akcji. Prezes powiedział też na jakich zasadach odbywa 
się wyliczanie czasu udziału strażaka w akcji. Poinformował również, że jeśli akcja jest 
w ciągu dnia to może być problem ze skompletowaniem składu, ponieważ nie jest to straż 
zawodowa tylko ochotnicza, która nie jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśnic 
Poinformował też o zmianach w szkoleniach dla strażaków. 

Pan Krzysztof Kowalczyk Wiceprzewodniczący Komisii zapyta, czy z racji 
bliskości lotniska jednostka jest zgłaszana do akcji na lotnisku. Prezes poinformow^, że jeą 
przypisana współpraca, ale na teren lotniska bez zadysponowania nie można wjecha 
Gdyby jednak zaszła taka potrzeba to OSP Janów wie, do którego hydrantu m i się udać 
i byłaby możliwość zasilania jednostek wojskowych na terenie lotniska. Odbyło się/i:ównież 
przeszkolenie zorganizowane przez dowódcę jednostki wojskowej, podcz 



między innymi na symulatorach lotu. Przećwiczono np. ewakuację pilota z kabiny, 
wyłączenie silników Ud, Brano też udział w ćwiczeniach polegających na pozorowanym 
pożarze budynku dowództwa, dzięki czemu przećwiczono współdzi^anie z wojskową 
jednostką zawodową straży pożarnej. OSP Janów było również w pełnej dyspozycji przez 
dwa dni podczas pikniku wojskowego. 

Pan Maciej Gałązka członek Komisii zapytał, czy na przestrzeni lat przybywa 
młodych strażaków i czy widoczne jest zaangażowanie. Prezes poinformow^, że było już 
12 strażaków w młodzieżowej drużynie pożarniczej, natomiast w latach 2015-2016 pięciu 
z nich przeszło do ochotniczej straży pożarnej, więc teraz trzeba poczynić starania, żeby 
pozyskać kolejny ,4iarybek". Obecnie w drużynie młodzieżowej jest siedem osób w tym 
jedna dziewczynka. 

Pan Radny Rońda zapytał, w jakich zagrożeniach w ubiegłym roku brali udział 
strażacy z Janowa. Pan Smater poinformował, że były to wichury, podtopienia, zasilanie 
mieszkańców w gospodarstwach w wodę w okresie, gdy obowiązywało zarządzenie Wójta 
dotyczące zakazu używania wody do podlewania Ud. Był również przypadek, w którym 
na terenie Osin miał odbyć się mecz, ale boisko było bardzo suche i z uwagi na możliwość 
niedopuszczenia przez sędziego do meczu została zadysponowana jednostka do polewania 
płyty boiska. 

Prezes Smater poinformował również, że w jednostce obecnie jest dwóch kierowców, 
którzy mogą wyjechać oraz dwóch, którym trzeba będzie wyrobić zezwolenie na korzystanie 
z samochodów specjalistycznych. Powiedzie też o wymogach jakie musi spełnić strażak, aby 
mógł wyjechać na akcję. Odpowiada za to dowódca, który bierze odpowiedzialność 
za dopuszczenie strażaka do akcji. Pan Smater opowiedzi^ o planach dobudowy części 
remizy, aby zrobić kotłownię i ogrzewanie, które pozwoli na wykorzystanie dalszej części 
remizy, bo jest bardzo duża sala widowiskowa, ale jest ona zimna. Sala mogłaby służyć 
lokalnemu społeczeństwu np, podczas organizacji spotkań, czy zebrań mieszkańców. 
Jest również potrzeba remontu pomieszczenia kuchennego. Obecnie OSP dzierżawi jedno 
pomieszczenie na sklep. 

Pan Prezes zaprezentował zakupiony sprzęt oraz samochód strażacki, przypomniał też, 
że rzeczy strażackie są objęte podatkiem. 

Przewodniczący Komisii zapytał, czy są jeszcze pytania i uwagi dotyczące 
kontrolowanej jednostki - pytań i uwag nie zgłoszono. 

6. OSP Targówka: 

Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisii przedstawił członków Komisji 
Rewizyjnej uczestniczących w kontroli oraz skład zarządu OSP Targówka. Zaprezentował 
również zestawienie wydatków OSP Targówka finansowanych przez Gminę Mińsk 
Mazowiecki. 

Pan Zygmunt Warszawski Prezes OSP Targówka poinformował o pracach 
remontowych i budowlanych, które są prowadzone w budynku remizy. Pan Robert Rońda 
członek Komisii zapytał, ilu jest członków OSP i jak wygląda funkcjonowanie jednostki, 
bo w ubiegłym roku jednostka nie brała udziału w akcjach. Pan Y^arszawski poinformował. 
że obecnie jest 23 członków, w tym 7 kobiet, a jednostka cję tzw. reprezentacyjną 
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i nie bierze udziału w akcjach. Dzi^alność stowarzyszenia skupia się na pracach związanych 
z budynkiem, który jest własnością Gminy. Pan Sławomir Mistewicz Skarbnik OSP 
Targówka poinformował, że w ubiegłym roku ubyło sześciu członków, ale poprzez 
angażowanie się w działalność nakierowaną na dzieci i młodzież chcidoby się pozyskać 
w przyszłości nowych członków. Przewodniczący Komisii zwrócił uwagę na bardzo dobre 
funkcjonowanie świetlicy, która znajduje się w budynku, gdzie swoją siedzibę ma OSP 
Targówka oraz bardzo szeroki zakres prac społecznych wykonywanych przez strażaków, 
np.: wykonanie ogrodzenia placu zabaw, nowa siatka, prace organizacyjne przy święcie 
Bożego C i ^ a oraz współpraca z kółkiem parafialnym, gdzie środki zarobione między innymi 
przez strażaków są przekazywane na budowę świątyni. 

Następnie Prezes i Skarbnik zaprezentowali salę i pomieszczenia gospodarcze oraz 
dobudowany garaż wraz z terenem wokół budynku. W garażu znajduje się samochód 
strażacki, jednak garaż nie jest ogrzewany. Samochód jest sprawny, ale nie jest używany, 
ponieważ nie ma kierowcy i strażaków z odpowiednimi uprawnieniami. Następnie członkom 
Komisji zaprezentowana została świetlica, w której odbywają się zajęcia dla dzieci z klas 
1-3 szkoły podstawowej. Opieka nad dziećmi odbywa się w godzinach 15 - 19 i jest 
sprawowana przez dwie osoby. Pan Prezes poinformow^, że dzieci chętnie przychodzą 
do świetlicy i cieszy się ona popularnością. Powiedział też o planach remontu pomieszczeń, 
dzięki którym możliwe byłoby np. lepsze korzystanie z łazienek i szatni. 

Pan Maciej Gałązka członek Komisii zwrócił uwagę, że stowarzyszenie inwestuje 
środki w garaż, natomiast widać, że potencjałem jest świetlica, która czas żyje i cieszy 
się popularnością więc może należ^oby się zastanowić, czy to nie w świetlice należałoby 
inwestować większe środki - Zebrani przedyskutowali możliwości inwestycyjne 
i remontowe. Pan Mistewicz powiedzie, że do tej pory rozwój straży ograniczał też brak 
garażu i przez kilka lat w związku z tym trochę ludzi odeszło, natomiast teraz garaż już jest 
i liczy na to, że straż będzie się rozwijać i uda się pozyskać młode osoby, ponieważ jest ich 
wiele w Targówce. Przewodniczący Komisii dodał, że straż z Targówki jest najmłodsza 
w Gminie i początki zawsze są trudne, tym bardziej, że nie było tu takich tradycji i straż 
została powołana od podstaw. 

Przewodniczący Komisii zapyta, czy są jeszcze pytania i uwagi dotyczące 
kontrolowanej jednostki - pytań i uwag nie zgłoszono. 

7, OSP Stara Niedzialka: 

Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisii przedstawił członków Komisji 
Rewizyjnej uczestniczących w kontroli oraz skład zarządu OSP Stara Niedzialka. 
Zaprezentował również zestawienie wydatków OSP Stara Niedzialka finansowanych prze 
Gminę Mińsk Mazowiecki oraz ilość interwencji w 2015 r. - jednostka pięć razy wyjeżdżała 
do pożarów, cztery razy do miejscowych zagrożeń i raz do fałszywego alarmu. 

Przewodniczący Komisji zapytał o koszty związane z oj^atą roczną za wyłączeme 
gruntów z produkcji rolnej. Pan Józef Barański Prezes OSP Stara Niedziałk 
poinformow^, że dotyczy to terenu, na którym znajduje się garaż oraz utwardzonego terenu 
przed garażem. Grunt ten został wyłączony i przeliczony według odpowiednich stav e c przez 
Starostwo, opłata jest ponoszona przez 10 lat. W poprzednim roku była ostótnm oph i 



tytułu. OSP zwróciło się do Wójta o wsparcie i było wspomagane ze strony Gminy 
w uiszczeniu tych opłat. Prezes poinformował też, że jest 42 członków OSP, a do wyjazdu 
uprawnionych jest 12, jest również 5 kierowców. Przewodniczący Komisii zapytd, czy jest 
prowadzona księga z ewidencją sprzętu i księga z ewidencją wyjazdów. Pan Barański 
poinformow^, że jest prowadzona księga ewidencyjna sprzętu, natomiast nie jest prowadzona 
księga wyjazdów, ponieważ odbywa się to na podstawie Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej i to oni decydują© czasie trwania akcji. Następnie Prezes zaprezentował samochód 
strażacki, garaż oraz salę i pozostałe pomieszczenia w remizie. 

Pan Robert Rońda członek Komisii zapyta z czego wynika dość dużo opłat 
za energię elektryczną. Prezes wyjaśnił, że jest wykonane ogrzewanie elektryczne całej 
remizy, ale ogrzewany jest tylko garaż, gdy są mrozy. Prezes zaprezentował też sprzęt 
pożarniczy, który zost^ zakupiony i wyjaśnił, że sala jest czasem wynajmowana na msde 
uroczystości. Pan Maciej Gałązka członek Komisii zapytał, jak wygląda sytuacja 
z pozyskiwaniem młodzieży. Pan Barański poinformował, że w ostatnim czasie pozyskano 
siedmiu młodych strażaków, którzy są już po badaniach i w kwietniu będą mieli szkolenie. 
Powiedział też, że czasem zdarzają się problemy ze skompletowaiuem z^ogi na wyjazd, 
ponieważ są to strażacy ochotnicy, którzy na co dzień pracują. 

Pan Krzysztof Kowalczyk Wiceprzewodniczący Komisii zapytał, jakich zdarzeń 
najczęściej dotyczyły wyjazdy na akcje. Prezes poinformowd, że były to wypadki drogowe, 
wypalanie traw i lasów. Powiedział również, że samochód strażacki będący w jednostce jest 
już stary i będą chcieli pozyskać nowszy. Poza tym w zwiądai z pozyskaniem nowych 
strażaków potrzebne będzie zakupienie mundurów. Wiceprzewodniczący Komisii 
powiedział, że należy zgłosić to jak najszybciej do Gminy skoro jest taka potrzeba oraz 
2:asygnalizował, że największego remontu wymaga kuchnia, jest również potrzeba wykonania 
łazienek. Pan Kowalczyk poinformował, że praktycznie wszystkie spotkania wiejskie 
i zebrania odbywają się nieodpłatnie w sali w remizie, w szkole jest jedynie komisja 
wyborcza i przeprowadza się wybory. Pan Barański wyjaśnił również, że obecnie nie 
korzysta się ze środków sołeckich, ponieważ przepisy prawa nie pozwalają na przekazywanie 
tych pieniędzy na stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej zachęcili do składania 
wniosków do budżetu do końca wrześiua. 

Pan Krzysztof Rogułski Gospodarz OSP Stara Niedzialka zwrócił uwagę 
na zagrożenie pożarowe wynikające z niekoszonych działek znajdujących się w bliskim 
sąsiedztwie zabudowań na terenie Gminy. 

Przeiyodniczacy Komisii zapytał, czy są jeszcze pytania i uwagi dotyczące 
kontrolowanej jednostki - pytań i uwag nie zgłoszono. 

8, OSP Brzóze: 

Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisii przedstawił cdonków Komisji 
Rewizyjnej uczestniczących w kontroli oraz skład zarządu OSP Brzóze. Zaprezentował 
również zestawienie wydatków OSP Brzóze finansowanych przez Gminę Mińsk Mazowiecki 
oraz ilość interwencji w 2015 r. - jednostka trzydzieści razy wyjeżdżała do pożarów, dziesięć 
razy do miejscowych zagrożeń, dwa razy do^J^szywycl^ alarmów i osiem razy 
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do zabezpieczenia operacyjnego powiatu. Przypomniał też, że OSP Brzóze jest w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG). 
Podczas kontroli obecne były młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt i chłopców 
z OSP Brzóze. 

W toku kontroli Pan Sebastian Lipiński Wiceprezes OSP Brzóze poinformował, że 
w skład jednostki wchodzi 62 druhów, w tym 17 dziewcząt. Jest 24 przeszkolonych 
strażaków, którzy mogą wyjeżdżać do akcji, a w kolejce czeka ok. 10 kolejnych młodych 
strażaków. OSP Brzóze pod względem największej ilości wyjazdów jest drugą jednostką 
wyjazdową w Gminie i 14 w powiecie na 92 jednostki. Na jej wyposażeniu jest samochód, 
który zost^ zakupiony w 2004 r., ale ma już ok. 30 lat i wydawane są na niego liczne środki, 
aby zachować jego sprawność i gotowość. Wiele środków pochłoń^ również remont 
strażnicy. Wiceprezes zasygnalizow^, że w związku z licznymi wyjazdami wymagania 
są coraz większe i potrzebny byłby nowy samochód, który służyłby w akcjach, bo szybki 
dojazd na miejsce i siła bojowa pojazdu jest bardzo ważna, tym bardziej, że K S R G stawia 
jednostkom coraz wyższe wymagania, a obecny samochód powoli będzie się wypalał. 
Pan Krzysztof Kowalczyk Wiceprzewodniczący Komisii zapytał, czy przy tak dużej ilości 
wyjazdów nie myślano o drugim samochodzie. Wiceprezes poinformowd, że oczywiście 
myślano o tym i byłoby to bardzo dobre rozwiązanie, ale nie ma miejsca w garażu na drugi 
samochód. Jednak jeśli udałoby się pozyskać samochód to na pewno zrobiono by wszystko, 
żeby go ulokować. Pan Sebastian Lipiński zwrócił również uwagę na położenie jednostki, 
która jest przy bardzo ruchliwej drodze i w związku z tym wiele wyjazdów jest do zdarzeń 
drogowych. W jednostce jest 9 strażaków, którzy są przeszkoleni w udzielaniu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy i 7 przeszkolonych kierowców, więc jednostka jest cały 
czas mobilna. Jest również wiele młodzieży, w którą się inwestuje i ma ona wyniki. 
Młodzieżowa drużyna pożarnicza chłopców powst^a w 2010 r, i od tego czasu co roku 
wygrywa zawody gminne oraz międzygminne, natomiast drużyna dziewcząt powst^a dwa 
lata temu i wygrda zawody powiatowe zgodnie z regulaminem ctif oraz zajęła pierwsze 
miejsce w musztrze. Pan Lipiński powiedział także, że w skład jednostki wchodzą osoby 
i starsze i młodsze, więc jednostka rozwija się. Przewodniczący Komisii zwrócił natomiast 
uwagę na tytaniczną pracę wykonaną przez poprzedni zarząd pod dowództwem byłego 
Prezesa i stwierdził, że ma on następców. 

Pan Robert Rońda członek Komisii powiedzie, że jest to ostatnia kontrolowana 
jednostka OSP i jest pod wrażeniem, ponieważ widać tutaj zaangażowanie, chęci, pracę i jest 
ze swojej strony, jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji, otwarty na wszelką 
pomoc, kwestią jest tylko złożenie ewentualnego wniosku. Pan Maciej Gałązka członek 
Komisii zapytał, jaka jest wizja zakupu samochodu i z jakich źródeł midyby pochodzić 
środki na ten cel. Wiceprezes poinformował, że część remizy jest wynajmowana na sklep 
i jednostka czerpie z tego zysk, który jest wystarczający na bieżące opłaty związane 
z funkcjonowaniem jednostki. Powiedział też, że każdy strażak ma profesjona 
umundurowanie, które jest kosztowne i wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że samoch 
strażacki to bardzo duży wydatek, jednak z racji dużej ilości wyjazdów OSP Brzóze chci^oby 
raczej nowy samochód, który mógłby długo służyć i mógłby być wykorzystywany zarówn 
w mieście jak i w terenie. Jednostka z własnych środków oraz ze środków sponsorów 
starłaby się uzbierać jak najwięcej pieniędzy, bo samochód jest niezbędny do. dalszego 



dzi^ania i rozwoju. Radny Gałązka powiedzie, że Gmina może pomóc finansowo, 
ale ciężko byłoby sfinansować zakup w całości. Powiedział też, że docenia staranie 
i zaangażowanie strażaków. Wiceprezes dod^, że Gmina bardzo dużo pomaga, a poza tym 
korzysta się też z systemów krajowego i wojewódzkiego, które dają dofinansowanie. 
Pan Paweł Lipiński członek Komisii powiedział, że zakłada się, że dofinansowanie z Gminy 
byłoby tylko jednym ze źródeł finansowania, ponieważ są też inne instytucje, które mogłyby 
wspomóc. Radny Lipiński poinformował, że OSP Brzóze jako jedyne otrzym^o 
dofinansowanie w kwocie ok. 10 tys. zł z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc pieniądze 
poszukiwane są wszędzie. Przewodniczący Komisii powiedzie, że trudno jest składać 
w tym momencie konkretne deklaracje finansowe, ale będzie podążało się śladem, który 
naznaczył Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Radny Czajkowski powiedzie też, 
że docenia się dobrą pracę, zaangażowanie i wielką pracę społeczną w kierunku 
bezpieczeństwa. 

Następnie Naczelnik, Wiceprezes i Skarbnik zaprezentowali samochód pożarniczy, 
który jest w dyspozycji jednostki i poinformowali o jego wyposażeniu oraz ostatnich 
remontach, jakie zostały wykonane. Jest to jeden z dwóch najstarszych samochodów 
w dyspozycji wszystkich OSP z powiatu mińskiego, które są w K S R G . Glonkom Komisji 
zaprezentowany został również budynek remizy oraz teren wokół remizy. 

Przewodniczący Komisu powiedział, że członkowie Komisji są pod ogromnym 
wrażeniem funkcjonowania OSP Brzóze i zapytał, czy są jeszcze pytania i uwagi dotyczące 
kontrolowanej jednostki - pytań i uwag nie zgłoszono. 

Wnioski pokontrolne: 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zwrócili szczególną uwagę na wiek 
samochodów będących na wyposażeniu strażnic, w tym szczególnie na wiek samochodu 
Mercedes Benz w strażnicy OSP Brzóze działającej w systemie KSRG. Według 
informacji uzyskanych od Wiceprezesa Sebastiana Lipińskiego samochód liczy ok. 30 łat 
i utrzymanie jego gotowości bojowej pochłania liczne środki finansowe. 

Uwagi przedstawiciela jednostki kontrolowanej: 
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Wykaz załączników: 

1. Składy osobowe zarządów jednostek OSP 
2. Zestawienie ilości interwencji jednostek OSP w 2015 r. 

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz 
przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz (kopie) o t r z y m ^ jednostki 
kontrolowane. 

Kontrolowany: Kontrolujący: 

OSP Zamienię -

OSP Stojadła-

OSP Królewiec. 

OSP Brzóze -

OSP Stara Niedzialka -

OSP Dłużka -

OSP Targówka -

I OSP Janów -
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