
STATUT 

ODDZIAŁU GMINNEGO

OCHOTNICZYCH  STRAŻY  POŻARNYCH 

W  TOMICACH 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: 

ODDZIAŁ GMINNY ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH R.P. 

w TOMICACH zwana dalej ODDZIAŁEM ZWIĄZKU  

§ 2 

Oddział Związku OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.-Prawo o stowarzyszeniach 

oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu. 

§ 3 

Siedzibą Oddziału Związku są Tomice, ul. Wadowicka 51. 

§ 4 

Terenem działania Oddziału Związku jest gmina Tomice będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone 

w rejonie pomocy wzajemnej i całego kraju. 

§ 5 

Oddział Związku posiada osobowość prawną. 

§ 6 

Oddział Związku jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. 

§ 7 

Oddział Związku może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i 

flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach. 

§ 8 

Działalność Oddziału Związku opiera się na pracy społecznej jego członków. 



 

 

 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 
 

§ 9 

 

Celem Oddziału Związku OSP jest: 

1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym 

zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami, 

2. branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów,  

      i innych klęsk żywiołowych i zdarzeń, 

3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i sposobach ochrony przed nimi, 

4. rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych zainteresowań w dziedzinie kultury, 

oświaty i sportu, 

5. wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz 

niniejszego statutu. 

 

§ 10 

 

Zadania i cele wymienione w § 9. Oddział Związku realizuje przez: 
1. organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w 

miejscowości własnej i pomocy wzajemnej, 

2. organizowanie spośród swoich członków  pododdziałów pożarniczych 

3. przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji państwowej wniosków w sprawach 

ochrony przeciwpożarowej, 

4. prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współ 

     działanie z Państwową Strażą Pożarną w     

      organizowaniu szkoleń funkcyjnych OSP 

5. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.  

6. organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji 

sportowych i innych form pracy społeczno - wychowawczej i kulturalnej 
7. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy 

o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu. 

8. Oddział Związku prowadzi ścisłą   

      współpracę z jednostkami OSP   

      znajdującymi się na terenie gminy. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§ 11 

 

1. Członkowie Oddziału Związku dzielą się na: 

1) zwyczajnych 

2) wspierających 

2. Członkami zwyczajnymi są OSP, które zgłosiły przystąpienie do Oddziału, zobowiązały się do 

przestrzegania statutu i zostały przyjęte. 

3. Członkami wspierającymi są osoby prawne, które zadeklarowały pomoc w realizacji celów  

    Oddziału Związku i zostały przyjęte. 

 

 

 



 

 

 

§ 12 

 

 

1. Utrata członkostwa następuje w razie rozwiązania jednostki organizacyjnej będącej członkiem 

Oddziału Związku.  

2. Skreślenie z listy członków następuje na wskutek : 

      a) wystąpienia z Oddziału Związku  

      b) nie opłacenia składki członkowskiej przez okres dwóch lat 

3. Wykluczenie następuje na wskutek: 

a) działania na szkodę Oddziału Związku    

           b) nie przestrzegania postanowień statutu 

 

§ 13 

 

1. Przyjęcie w poczet członków oraz utrata członkostwa lub skreślenie z listy członków jak też 

wykluczenie z Oddziału następuje na podstawie uchwały Oddziału Związku . 

2. Odwołanie od uchwał w sprawach wymienionych w ust.1 rozpatruje zarząd  oddziału wyższego 

szczebla 

 

 

§ 14 

 

1. Przedstawiciele członka zwyczajnego mają prawo wybierać i być wybieranym do władz Oddziału 

Związku.  

2. Członek zwyczajny ma prawo korzystać z pomocy oraz obiektów i urządzeń Oddziału Związku 

3. Członek wspierający ma prawo brać udział  w działalności Oddziału Związku z głosem 

doradczym. 

 

§ 15 

 

1. Do obowiązków członka należy: 

a) czynne uczestniczenie w działalności Oddziału Związku bądź jej wspieranie 

b) propagowanie zasad ochrony przeciwpożarowej  

c) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów  i uchwał władz Oddziału Związku 

d) regularne opłacanie składek członkowskich 

2. Członek wspierający opłaca składkę   

     członkowską w zadeklarowanej przez   

     siebie wysokości. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE Oddziału Związku 
 

§ 16 

 

Władzami Oddziału Gminnego Związku są: 

1. zjazd gminnego Oddziału Związku, 

2. prezydium zarządu 

3. zarząd, 

4. komisja rewizyjna 

 

 



 

 

Zjazd gminny 
 

§ 17 

 

1. Zjazd gminny jest najwyższą władzą   

    gminnego Oddziału Związku 

2. W zjeździe gminnym uczestniczą : 

a) z głosem decydującym przedstawiciele członków zwyczajnych 

b)  z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających Oddziału Związku , 

członkowie ustępujących władz gminnych i osoby zaproszone 

 

§ 18 

 

Do kompetencji zjazdu gminnego należy: 

1. rozpatrywanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej  z ich działalności, oraz udzielanie 

absolutorium ustępującemu zarządowi gminnemu Oddziału Związku, na wniosek gminnej komisji 

rewizyjnej Oddziału Związku, 

2. uchwalanie programów  działania  gminnego Oddziału Związku, 

3. Zatwierdzanie składu zarządu gminnego 

4. określenie liczby członków gminnej komisji rewizyjnej oraz jej wybór, 

5. wybór delegatów na zjazd powiatowy w liczbie określonej uchwałą zarządu powiatowego,  

6. podejmowanie innych uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd gminny, gminną komisję 

rewizyjną i delegatów. 

 

 

 

§ 19 

 

1. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 

2. Zwyczajny zjazd gminny jest zwoływany przez zarząd gminny raz na pięć lat. 

3. Nadzwyczajny zjazd gminny zwołuje zarząd gminy: 

a) z własnej inicjatywy 

b).na żądanie gminnej komisji rewizyjnej 

c). na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

d). na żądanie zarządu powiatowego 

4. Zjazd gminny powinien odbyć się w terminie do 3 miesięcy od podjęcia inicjatywy. Zarząd gminny 

ma obowiązek zawiadomienia delegatów o terminie i porządku obrad na co najmniej dwa tygodnie 

przed jego odbyciem. 

 

 

§ 20 

 

Do ważności uchwał zjazdu gminnego konieczna jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby 

przedstawicieli członków zwyczajnych. Uchwały zjazdu gminnego zapadają zwykłą większością głosów. 

W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zjazdu. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 21 

W razie nie odbycia się zjazdu gminnego w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby 

członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie zjazd gminny według tego 

samego porządku obrad. Zjazd gminny zwołany w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na 

liczbę obecnych członków. 

§ 22 

Wybory do władz OSP odbywają się w drodze głosowania jawnego, chyba  że za tajnością wypowie się 

większość uprawnionych do głosowania. 

B. ZARZĄD 

§  23 

1. Zarząd gminny jest władzą zarządzającą wykonawczą gminnego Oddziału Związku 

2. w skład zarządu wchodzą przedstawiciele wszystkich członków zwyczajnych z terenu gminy w 

liczbie określonej uchwałą zarządu gminnego, jednak nie mniej niż 7 osób. 

§  24 

1. Zarząd gminny określa liczbę członków prezydium, oraz wybiera jego skład w tym: prezesa, 

wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, komendanta gminnego. 
2. Zarząd może powoływać komisje problemowe oraz zespoły zadaniowe jako organy doradcze. 

3. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków zarządu. 

Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie różnej liczby głosów 

rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. 

§ 25 

Do kompetencji  zarządu należy: 

1. wykonywanie uchwał zjazdu gminnego, oraz zwierzchnich władz związku.   

2.  rozpatrywanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie. 

3. uchwalanie planów działalności i budżetu gminnego Oddziału Związku oraz zatwierdzanie 

sprawozdań z ich wykonania 

4. ustalenie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie, 

5. organizowanie współpracy  i wspieranie OSP. 

6. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządów OSP oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez 

członków Oddziału Związku, 

7. ustalanie liczby przedstawicieli OSP na zjazd gminny. 

8. wybieranie i odwoływanie swoich przedstawicieli wchodzących w skład zarządu powiatowego.

9. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o 

nabyciu i zbyciu środków trwałych, 

10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn. 

§  26 

Do kompetencji prezydium zarządu należy: 
1. Kierowanie bieżącą pracą gminnego Oddziału Związku oraz wykonywanie uchwał zarządu gminnego 

a także władz wyższego szczebla. 

2.  nadzorowanie i koordynowanie działalności OSP. 



 

 

3. Opracowywanie projektów planów działalności i budżetu gminnego Oddziału Związku oraz 

przedstawianie sprawozdań z ich wykonania. 

4. inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu. 

5. przyznawanie i nadawanie odznak i wyróżnień w ramach uprawnień przyznanych przez prezydium 

zarządu głównego.  

6.  niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu rejestrowego o zmianie statutu, 

7. informowanie sądu rejestrowego i organu rejestrującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania 

członków, a także o adresie siedziby Oddziału Związku najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu 

wyboru lub wprowadzenia zmian, 

8.  udzielenie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu Oddziału 

Związku dokumentów związanych z jej działalnością,  

9. zaciąganie w imieniu Oddziału Związku zobowiązań finansowych  

10. rozstrzyganie sporów między członkami, zwyczajnymi wynikającymi z ich przynależności do 

Oddziału Związku. 

11. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom 

zarządu.  

 

§ 27 

 

1. Posiedzenia zarządu gminnego i jego prezydium zwołuje prezes Oddziału Związku według potrzeb, 

nie rzadziej niż dwa razy w roku dla zarządu i co najmniej jeden raz w kwartale dla prezydium. 

2. Pracami zarządu i prezydium kieruje prezes. 

 

 

§ 28 

 

1. Prezes reprezentuje gminny Oddział Związku i zarządza jego majątkiem 

2. Prezes podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu. Prezydium zarządu, a w przypadku jego 

braku zarząd gminny może upoważnić prezesa do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym 

zwykły zarząd do określonej wysokości zaciąganych jednorazowo zobowiązań. 

 

§ 29 

 

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu Oddziału Związku 

prezes lub wiceprezes i skarbnik. 

 

 

 

 

A. GMINNA KOMISJA REWIZYJNA 
 

§ 30 
 

1. Gminna komisja rewizyjna jest organem kontrolnym gminnego Oddziału Związku.  

2. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 

3. Komisja rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących w 

liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu. 

4. Posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący według potrzeb nie rzadziej niż 

dwa razy w roku. 

5. Członkowie gminnej komisji rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu i jego 

prezydium z głosem doradczym. 

 



 

 

§ 31 
 

Do kompetencji gminnej komisji rewizyjnej należy: 

1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Oddziału 

Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich, 

2. składanie zjazdowi gminnemu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności 

Oddziału Związku. 

3. przedstawienie zarządowi i prezydium uwag i wniosków dotyczących jego działalności, 

4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. 

 

 

 

ROZDZIAŁ  V 

 

Majątek  i   Fundusze Oddziału Związku  

 

§ 32 

 

Majątek i fundusze Oddziału Związku powstają z następujących źródeł: 
1. składek członkowskich, 

2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów, 

3. dochodów z majątku i imprez, 

4. ofiarności publicznej, 

5. wpływów z działalności gospodarczej na którą Oddział Związku otrzymał zgodę  

     właściwych organów 

 

§ 33 

 

Oddział Związku może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w 

odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze Oddziału Związku 

służyć będą realizacji celów statutowych i nie będą przeznaczone do podziału między członków. 

 

 

ROZDZIAŁ  VI 

 

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE Oddziału Związku 
 

§ 34 

 

Zmianę statutu i rozwiązania Oddziału Związku uchwala zjazd gminny większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej ½  ogólnej liczby przedstawicieli członków. 

 

 

 

 

§  35 

 

Wniosek o rozwiązanie gminnego Oddziału Związku względnie zmianę statutu może składać zarząd 

Oddziału Związku z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby 

członków zwyczajnych. 

 



 

 

§  36 

 

Zawiadomienie członków Oddziału Związku o terminie zjazdu gminnego, na którym ma być 

rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania gminnego Oddziału Związku powinno być doręczone wraz 

z porządkiem obrad co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zjazdu. 

 

§ 37 

 

W razie rozwiązania gminnego Oddziału Związku zjazd gminny wyznacza komisję likwidacyjną w 

składzie 3 osób.  

W przypadku niemożliwości zwołania zjazdu gminnego komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy. 

 

§  38 

 

Majątek stanowiący własność gminnego Oddziału Związku, po jego rozwiązaniu przechodzi na własność 

jednostek OSP będących członkami zwyczajnymi. Sposób podziału majątku ustala komisja likwidacyjna. 

 

§  39 

 

Delegaci wybierani na zjeździe gminnego  Oddziału Związku zachowują swoje mandaty przez okres 

trwania kadencji. 


