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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VI.46.2015
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.1)) oraz § 1 Regulaminu przyznawania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/325/98 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 czerwca 1998r w sprawie 
ustanowienia odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzelicach odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Biała”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
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Uzasadnienie

Radny Rady Miejskiej Robert Roden zwrócił się z wnioskiem do Rady Miejskiej o nadanie Jednostce
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzelicach odznaki „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”.

Poniżej przedkłada się uzasadnienie wniosku:

Radny Rady Miejskiej Robert Roden zwraca się z uprzejmą prośbą o nadanie Jednostce Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chrzelicach odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”.

Chrzelicka jednostka 01 grudnia 2015r. obchodzić będzie 105 lat istnienia. Jest jednąz najprężniej działających
jednostek na terenie gminy Biała i powiatu prudnickiego. Skupiaw swoich szeregach druhny i druhów o różnym
wieku i stażu. Jednostka w swej historii zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia m.in. 20 listopada 1988 r. drużyna
żeńska straży pożarnejz Chrzelic zdobyła wicemistrzostwo Polski. Nigdy już w latach późniejszych żadna z drużyn
strażackich na terenie bialskiej gminy nie powtórzyła sukcesów chrzelickich dziewcząt.Wielu strażaków
ochotników zostało odznaczonych wysokimi odznaczeniami państwowymi za wzorową i długoletnią służbę.
Pokolenia młodych strażaków dzięki wieloletniej działalności jednostki OSP Chrzelice podążały wzorem strażaka
ochotnika pielęgnującym ofiarność , poświęcenie i służbę drugiemu człowiekowi.Od dziesięciu lat chrzeliccy
strażacy ściśle współpracują z partnerami zagranicznymi z jednostkami straży pożarnej SDH Radslavice i SDH
Lhota z Czech . Wzajemne partnerskie wizyty odbywają się od wielu lat, corocznie druhowie uczestniczą
w szkoleniach i zawodach strażackich w Czechach. W Chrzelicach organizowane są międzynarodowe zawody
sikawek konnych oraz szkolenia bojowe jednostek straży pożarnych z Czech oraz Gmin Biała, Strzeleczki
i Korfantów .Społeczny oddźwięk działalności jednostki OSP jest silnie zauważalny w środowisku lokalnym m.in.
poprzez corocznie organizowane spotkania dzieci przedszkolnych w remizie OSP, spotkania integracyjne i imprezy
kulturalne . Obecnie na jednostce spoczywa ogromna odpowiedzialność zarówno ratowniczo – gaśnicza jak
i prewencyjna należy ona bowiem do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Charakter akcji, w których
jednostka bierze udział stanowczo uległ zmianom, pole działania zostało rozszerzone od działalności ściśle
związanej z ochroną ppoż., przez ratownictwo medyczne i drogowe do działalności związanej z zabezpieczaniem
terenu i usuwaniem skutków wszelkich klęsk żywiołowych jak np. udziałw akcjach przeciwpowodziowych np. w K-
Koźlu.

Nadanie w/w odznaki będzie uhonorowaniem działań i pracy wszystkich strażaków należących do jednostki na
przestrzeni ostatnich lat i podniesie rangę obchodów 105-lecia powstania jednostki OSP Chrzelice, które odbędą
się w dniu 01 maja bieżącego roku .

W związku z wniesieniem wniosku zgodnie z Regulaminem Przyznawania Odznaki Zasłużony dla Miasta
i gminy Biała uchwalonym uchwałą Nr XL/325/98 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 czerwca 1998r. , przekłada
się projekt uchwały.

Sporządził:

Radny Rady Miejskiej

w Białej

Robert Roden

Chrzelice , dnia 14 marca 2015r.
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