
         Biała 10.11.2021 r. 

 

Informacja o ochronie przeciwpożarowej 

w Mieście i Gminie Biała 

 Zgodnie z Uchwałą nr XVI.217.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18.12.2020 r.      

 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2021 r.  

przedstawiam informację o ochronie p/poż. w mieście i gminie Biała. 

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

 Gmina Biała, jako obszar obejmujący w szczególności tereny rolnicze, zagrożona jest 

wystąpieniem sytuacji kryzysowych. W związku z tym istnieje system ratownictwa dla tego 

terenu. Miejscem koordynacji wszystkich sytuacji kryzysowych jest Urząd Miejski w Białej.  

Na administrowanym przez niego terenie znajdują się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, 

które działają lokalnie na rzecz miejscowej społeczności oraz przy wystąpieniu szerszych 

działań ratowniczych, także na obszarze innych gmin. 

Samorząd gminny dysponuje opracowanymi planami na wypadek sytuacji kryzysowych,  

do których może zaangażować instytucje, zakłady pracy itp. W razie wystąpienia sytuacji 

kryzysowych Gmina koordynuje i prowadzi działania ratownicze, angażując wszystkie 

dostępne na swoim terenie jednostki i instytucje, a w razie potrzeby współdziała   

z   jednostkami i instytucjami spoza swojego terenu. 

Na terenie Gminy Biała zarejestrowanych jest 16 jednostek OSP, w tym dwie jednostki 

włączone do ,,Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG)”. 

 

1. Jednostki ochrony ppoż. realizują zadania mające na celu ochronę życia, 

zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: 

• walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi 

• ratownictwo techniczne 

• ratownictwo ekologiczne 

• ratownictwo medyczne. 

 

2. Teren Gminy Biała pod względem operacyjnym zabezpieczają: 

 

a) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Prudniku 

b) 2 jednostki OSP włączone do KSRG: 

  - Biała, Chrzelice 

c)  14 jednostek OSP typu "S" ( samochody pożarnicze zgłoszone do systemu 

ratowniczego PSP) 

  



 Jednostki OSP : 

 

lp. gmina łącznie  
OSP 

 w KSRG 

pozostałe 

OSP  typu 

"S" 

OSP 

 typu "M" 

1 Biała 16  2 14 0 

        

 łącznie 16  2 14 0 

 

 

 

STATYSTYKA I ANALIZA ZDARZEŃ: 

 

Teren:  gmina Biała   Okres:  od 01.01 do 30.09.2021 rok 

 

Ilość interwencji jednostek ochrony ppoż. w 2021 r. 151 

 

lp. jednostka PSP/OSP  łącznie  

1 Biała KSRG 70  

2 Chrzelice KSRG 16  

3 Górka Prudnicka  2  

4 Gostomia  4  

5 Grabina  5  

6 Józefów  0  

7 Ligota Bialska  9  

8 Łącznik  14  

9 Nowa Wieś Pr.  9  

10 Olbrachcice  3  

11 Pogórze  7  

12 Prężyna  7  

13 Rostkowice  0  

14 Śmicz  4  

15 Ogiernicze  1  

16 Wilków  0  

 

 

SZKOLENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH: 

 

W 2021 r. KP PSP w Prudniku przeprowadziła: 

 

 szkolenie 
ilość 

kursów 

Przystąpiło 

do szkolenia 

 

 
Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP 1 

14  
z czego  

1 strażak 

zrezygnował  

Nowa Wieś Pr. 

 



Strażacy OSP również mają możliwość treningu w komorze dymowej w KW PSP w Opolu. 

 

 Szkolenia członków OSP odbywa się nie tylko podczas kursów organizowanych  

przez KP PSP, ale również podczas kontroli gotowości bojowej, ćwiczeń na obiektach  

lub zawodów sportowo-pożarniczych. 

 

WSPÓLNE ĆWICZENIA JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: 

 

 Komenda PSP w Prudniku  każdego roku organizuje ćwiczenia doskonalące i zgrywające  

dla wytypowanych jednostek OSP z terenu całego powiatu.  

Ćwiczenia te zorganizowano w 2021 r. na następujących obiektach:                                                                                                                                                                                                                                                                       

W dniu 01.10 na terenie Białej ( las Chrzelice) przeprowadzono ćwiczenia dla wybranych 

jednostek ochrony ppoż. Udział brały zastępy JRG Prudnik oraz OSP Biała.  

   

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE: 

 

• W związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2  na terenie gminy nie odbyły 

się zawody sportowo-pożarnicze, zorganizowano jednak zawody dla jednostek OSP w 

formie zabawy i wspólnego współzawodnictwa. Udział wzięły 11 drużyn w tym jedna 

drużyna z Czech. Zawody odbyły się w dniu 19.09.2021 r., na boisku sportowym w 

Ligocie Bialskiej.  

 

 

INSPEKCJE GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTEK OSP W KSRG: 

 

Inspekcji poddawane są tylko jednostki OSP włączone do KSRG (2 OSP); każda z tych 

jednostek jest kontrolowana przynajmniej raz w roku. W 2021 r. inspekcje odbyły się w dniu 

12.08.2021 r. 

Zagadnienia sprawdzane podczas inspekcji: 

• alarmowanie OSP  

• gotowość ratowników OSP 

• gotowość (stan techniczny) pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu 

ratowniczego, sprzętu łączności 

• dokumentacja 

• ćwiczenie 

• stan techniczny infrastruktury strażnicy, mający wpływ na gotowość operacyjną 

jednostki OSP. 

 



PRZEGLĄDY OPERACYJNO-TECHNICZNE JEDNOSTEK OSP: 

Przeglądy wszystkich jednostek OSP Gminy Biała zostały przeprowadzone  przez 

funkcjonariuszy KP PSP w Prudniku w obecności Komendanta Gminnego ZOSP RP  

oraz przedstawiciela Urzędu Miejskiego. 

Zagadnienia sprawdzane podczas przeglądów: 

• stan techniczny i wyposażanie samochodów pożarniczych 

• gotowość operacyjna ratowników, w tym wyposażenie w środki ochrony 

indywidualnej 

• łączność i alarmowanie 

• stan techniczny infrastruktury strażnicy mający wpływ na gotowość operacyjną OSP. 

Jednocześnie dokonano: 

• aktualizacji danych technicznych, wyposażenia samochodów pożarniczych  

oraz pozostałego sprzętu pożarniczego zgłoszonych do podziału bojowego, 

• aktualizacji "Kart alarmowania OSP", 

• aktualizacji potrzeb szkoleniowych członków czynnych OSP. 

Wnioski z przeglądów: 

• poprawia się stan strażnic, remontu wymaga budynek OSP w m. Wilków; 

• poprawia się wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy; 

• zbyt mało przeszkolonych strażaków ratowników w OSP Ogiernicze i Wilków; 

• brak systemu selektywnego alarmowania w 7 jednostkach OSP;  

• w większości jednostkach OSP jest zbyt mało przeszkolonych ratowników w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN FINANSOWY I DOTACJE FINANSOWE DLA JEDNOSTEK OSP: 

§ Treść 

Wydatki  

Ogółem 

planowano 

Ogółem 

wykonanie 

  Ochotnicze straże pożarne   

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  40 000 20 181,22  

Akcje 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000 1 827,48  

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000 0,0  

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000 32 144,40  

Umowy konserwatorów razem 58 000 33 971,88 

4190 Nagrody konkursowe 1 000 0,0 

Turniej wiedzy pożarniczej nie odbył się ze względu na COVID. 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 179 011,00  136 531,07 

W ramach wydatków na zakupy i wyposażenie dokonano m.in. wydatki na: 

1. kwota 73 643,42 zł  - Zakup sprzętu strażackiego dofinansowanego poprzez 

WFOŚiGW, 

2. Kwota 10 028,77 zł dodatkowy sprzęt  

Łącznie  83 672,19 zł 

3. Kwota 20 374,81 zł - paliwo  

4. Kwota 14 367,38 zł - części samochodowe, naprawy sprzętu,  

5. Kwota 11.318,42 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego  

6. Kwota 6.798,27 zł - bieżące utrzymanie, remonty, wyposażenie remiz 

4260 Zakup energii 70 000 45 358,82  

 

4270 Zakup usług remontowych 30 000 16 917,65  

4300 Zakup usług pozostałych 56 959 29 114,23  

W ramach wydatków na usługi pozostałe dokonano m.in. wydatki na: 

1. Kwota 8 248,00 zł - badania lekarskie, szkolenia BHP, 

2. Kwota 105,25 zł przesyłki pocztowe, 

3. Kwota 913,93 zł - wywóz nieczystości stałych, 

4. Kwota 19.757,05 zł przegląd stacji obiektowej, przeglądy gaśnic, przeglądy 

samochodów  

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  2 000 1 235,36  

4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 30 000 5 372,00  

6050 

Inwestycje (rozbudowa remizy w Nowej 

Wsi, w tym kwota 8.730,72 zł pokryta w 

ramach środków z funduszu soęłckiego)) 

122 046 66 133,59 

6060 

Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych (zakup i remont samochodu 

do Nowej Wsi) 

138 000 55 960,84 

W tym wydatki na: 

1. Kwota 30 000 zł zakup samochodu Nowa Wieś Pr. 

2. Kwota 13 530 zł remont autopompy, 

3. Kwota 2 950 zł malowanie samochodu 

4. Kwota 9 480,84 zł przegląd techniczny 

Razem 727 016 410 776,66  

 

 Działania w celu poprawy możliwości prowadzenia działań ratowniczych w gminie 

Biała to przede wszystkim pozyskiwanie sprzętu pożarniczego przez jednostki ochrony ppoż. 



Jednostki OSP włączone do KSRG otrzymują dotację budżetową na zrealizowanie zadania 

publicznego pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej 

włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego". 

- OSP Biała otrzymała dotację 6200 zł. zakupiła agregat prądotwórczy; 

- OSP Chrzelice  otrzymała dotację 4600 zł. zakupiła min. lance kominową, szperacz, buty 

strażackie.  

 

W ramach środków ,, Przeciwdziałania COVID – 19” przeznaczonych dla jednostek OSP, 

wszystkie jednostki z terenu Gminy Biała otrzymały po 5 000 zł. Zakupiono między innymi 

ubrania strażackie specjalne, hełmy, aparaty powietrzne za łączną sumę 80 000 zł. 

 

OSP Biała wystąpiła z prośbą o wsparcie w zakupie sprzętu strażackiego z projektu 

,, Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla OSP Biała”  w kwocie 7 237 zł.  

Wartość całego projektu wynosi 25 247 zł. współfinansowany przez: 

Lasy Państwowe, KSRG, Azoty, fundusz składkowy ubezpieczenia rolniczego. 

   

W ramach dotacji z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

- pn.,, Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach 

ratowniczych”  zakupu dokonano n/w sprzętu dla jednostek OSP gminy Biała: 

Ubrania specjalne strażackie, buty specjalne, hełmy strażackie, rękawice specjalne, trzewiki, 

zestaw ratownictwa medycznego, pilarkę, motopompy szlamowe, radiotelefony, kamera 

termowizyjna. 

 Łącznie dla 13 jednostek Gminy Biała. 

 

Za łączną sumę 76 287,02 zł. z czego dofinansowano z WFOŚ i GW 38 067,21 zł. 

 

W ramach dotacji z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

- pn. ,,Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych”  pięć jednostek z terenu gminy Biała tj. OSP Grabina, Prężyna, Nowa Wieś Pr., 

Łącznik, Pogórze otrzymały dotację na zakup n/w sprzętu: 

Ubrania specjalne, buty specjalne, hełmy strażackie, rękawice specjalne, parawan 

ochronny, węże powlekane, radiotelefony, maszt oświetleniowy, prądownica wodno – 

pianowa, opryskiwacz spalinowy, aparaty powietrzne. 

Za łączną sumę  93 181 zł. 



W miesiącu lutym zakupiono samochód pożarniczy:  

- Mercedes Atego  ( rok produkcji 1998.)  za kwotę 30 000 zł.., z przeznaczeniem dla OSP 

Nowa Wieś Prudnicka. 

W w/ samochodzie dokonano n/w remontów: 

1) remont autopompy za kwotę 13 530 zł.,  

2) malowanie pojazdu za kwotę 2 950 zł.,   

3) wykonano opinię techniczną w Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej za kwotę 9 480,84 zł.   

W ramach zadania ,,Rozbudowa remizy strażackiej w m. Nowa Wieś Prudnicka” zostało 

przeznaczone n/w kwoty: 

- z budżetu Gminy 100 000 zł.,  

- z funduszu sołeckiego 10 430 zł.  

Ponadto Jednostka OSP Nowa Wieś Prudnicka dostała dotację z MSWiA w kwocie 16 000 zł. 

na remont dachu. Pozostałą część 14 000 zł. zostanie pokryte z budżetu gminy. 

 

Gmina Biała dostała dotację na budowę remizy strażackiej w m. Ligota Bialska w kwocie  

1 375 000 tys. zł. Pozostała kwota 700 tys. zł. zostanie poniesiona z budżetu gminy. 

W tym roku planowany jest zakup samochodu strażackiego Jelcz 325 dla OSP Chrzelice. 

 

Planowane: 

W tym roku planowane są: 

-  zakup samochodu strażackiego Jelcz 325 dla OSP Chrzelice; 

- przegląd urządzeń hydraulicznych dla OSP Ligota Bialska; 

- złożono wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości o dofinansowanie zakupu 

umundurowania specjalnego dla OSP Biała za łączną sumę 33 000 zł. .  

 

 

 TURNIEJE WIEDZY POŻARNICZEJ “MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”: 

•  W związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2  na terenie gminy Biała  

nie organizowano turnieju wiedzy pożarniczej 

 

 

 



Opracował:         Zatwierdził: 

 

Mariusz Michalec        Burmistrz Białej 

 

Podinspektor         Edward Plicko 

ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu     

 


