
UCHWAŁA  Nr  XIX/115/2012  
Rady Miejskiej w Pogorzeli 

z dnia 11 października 2012 roku 
 
 

w sprawie: nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”. 
 
 
     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały  
nr XXV/162/05 z dnia 25 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad  
i szczegółowego trybu przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy 
Pogorzela” Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

 Postanawia się nadać wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Pogorzela” 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej  
w Pogorzeli. 
 

§ 3 
                                                             
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotowała:                                                                                                               
Ewa Dorczyk 
 
 
 
 
 
 



U z a s a d n i e n i e 
 

do Uchwały nr XIX/115/2012  
Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 11 października 2012 roku. 

 

Dnia 25 czerwca 2005 roku Rada Miejska w Pogorzeli uchwałą nr XXV/162/05 
określiła tryb i szczegółowe zasady przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla 
Gminy Pogorzela”. Na podstawie wskazanych przepisów wystąpiono o nadanie 
powyższego wyróżnienia uzasadniając kandydaturę w następujący sposób: 
 
 
Ochotnicza Straż Pożarna  w Pogorzeli powstała 4 stycznia 1887r. W ciągu 
swojej długoletniej działalności wielokrotnie niosła pomoc potrzebującym oraz 
podejmowała szereg inicjatyw społecznych. 
Mieszkańcy Ziemi Pogorzelskiej w podziękowaniu za działania na niwie 
pożarnictwa ufundowali jednostce w 1963 r. sztandar z okazji 75-lecia 
powstania OSP, który na 100-lecie działalności jednostki w 1987 r. odznaczony 
został „Złotym Znakiem Związku”. W tymże roku z inicjatywy strażaków 
wybudowano nowy Dom Strażaka przy ul. Parkowej 4.   
W  roku 1995 jednostka OSP Pogorzela włączona została do Krajowego 
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. W chwili obecnej na wyposażeniu znajduje 
się m.in. następujący sprzęt: średni samochód ratownicza gaśniczy MAN TGL 
12.240, średni samochód ratowniczo-gaśniczy DAF 1300 Turbo  oraz samochód 
Ford Transit. Wszyscy członkowie czynni posiadają podstawowe wyszkolenie 
pożarnicze. W jednostce powołano Jednostkę Operacyjno-Techniczną kategorii  
II. Od roku 1995 jednostka współpracuje z holenderską gminą Leudal – 
współpraca ta owocuje pozyskiwaniem nieodpłatnie wartościowego sprzętu dla 
OSP. 
Jednostka zrzesza 39 członków, w tym 27 członków czynnych, 12 honorowych. 
Ponadto prowadzona jest owocna praca z młodzieżą, czego dowodem jest 
funkcjonowanie dwóch Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.   
Strażacy brali i biorą aktywny - czynny udział w uroczystościach gminnych, w 
zawodach sportowo - pożarniczych odnosząc sukcesy nie tylko na zawodach 
miejsko – gminnych, ale również zawodach powiatowych przez co promowana 
jest gmina Pogorzela. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli  
zaangażowani w obronie mienia  gminy oraz gmin sąsiadujących w generalnej 
większości przypadków nie usiłują korzystać z taryfy ulgowej. Odwrotnie, 
udowadniają, że potrafią działać szybko, rozumnie i efektywnie. Świadczy o 
tym poziom przygotowania sekcji i drużyn do czynności ratunkowych, ich 
wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne w tej dziedzinie uwidaczniają się 
podczas różnego rodzaju eliminacji i ćwiczeń oraz podczas rzeczywistej akcji 



ratowniczej. Przez ich osobiste zaangażowanie uratowano mienie znacznej 
wartości oraz dobro najważniejsze jakim jest życie ludzkie. 
Na uwagę zasługuje fakt niepobierania przez członków OSP ekwiwalentu za 
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a warto zaznaczyć, że w przeciągu 22 
lat OSP Pogorzela wyjeżdżała 553 razy do akcji ratowniczo-gaśniczch na terenie 
gminy Pogorzela oraz gmin sąsiednich. 
W roku 2012 przypadł jubileusz 125-lecia powstania OSP Pogorzela w związku 
z powyższym w uznaniu zasług za tak długoletnią działalność na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej oraz dla lokalnej społeczności zasadnym staje się 
uhonorowanie OSP Pogorzela tytułem „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”. 
 


