
Nazwa Stowarzyszenia: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Płazówce 
Siedziba Stowarzyszenia: 
Płazówka 9 
36-122 Dzikowiec 
Teren działalności: 
Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
30. 12. 2008 r. 
KRS 320661 
Cele stowarzyszenia: 

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 
w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi 
podmiotami, 

2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń 
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, 

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 
o sposobach ochrony przed nimi, 

4. Upowszechnianie, w szczególności członków, kultury fizycznej i sportu oraz 
prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, 

5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej 
oraz niniejszego statutu, 

6. Działanie na rzecz ochrony środowiska, 
7. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonych w §2 ust. 1. 
8. Ratownictwo wodne na wodach śródlądowych, 
9. Udział w akcjach ratowniczych prowadzonych na miejscu wypadków 

komunikacyjnych, 
10. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
Cele i zadania wymienione w § 5, OSP realizuje przez: 

1. Organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony ludności, 

2. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w 
sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, 

3. Organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego, 
4. Prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i 

współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkoleń funkcyjnych 
OSP, 

5. Organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej, 
6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, 

chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz 
kulturalnej i oświatowej, 

7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną, 



8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań 
wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu. 

Dane dot. składu Zarządu: 
Kwaśnik Władysław (Prezes), Zuba Jan (Wiceprezes, Naczelnik), Micek Wojciech 
(Wiceprezes), Kopeć Stefan (Z-ca Naczelnika), Kosiorowski Marek (Sekretarz), Puzio 
Eugeniusz (Skarbnik), Stanisław Tereszkiewicz (Członek Zarząd ds. Młodzieży). 
Dane dot. Sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Prezes Zarządu kieruje jego pracami, umowy, pełnomocnictwa, o dokumenty finansowe 
podpisują w imieniu Prezes i Skarbnik lub Wiceprezes i skarbnik. 
 
Do zadań zarządu należy: 

1. Reprezentowanie interesów OSP, 
2. Realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP, 
3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków OSP, 
4. Niezwłocznie zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w 

składzie Zarządu i komisji Rewizyjnej, 
5. Udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu, 
6. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie 

sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP, 
7. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań 

majątkowych w zakresie zwykłego zarządu, 
8. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP, 
9. Przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz 

występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak, 
10. Tworzenie zespołu ratowniczego, 
11. Organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny OSP, zespołów kulturalno-

oświatowych i sportowych, 
12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych 

zadań, 
13. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, wynikającymi z ich przynależności do 

OSP, 
14. Wykonanie innych zadań wynikających z postanowień statutu. 


