Załącznik nr 3 do Uchwały nr 12/Z/18
Zarządu OW ZOSP RP
z dnia 23.11.2018 r.

Harmonogram zadań i imprez programowych
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. dolnośląskiego
na rok 2019

Lp.

Zadanie

Termin

Uwagi

Sprawozdanie finansowe

1.

ZOG ZOSP RP przekłada
sprawozdanie finansowe za rok 2018
do ZOP ZOSP RP

11.01.2019

ZOP ZOSP RP przekłada
sprawozdanie finansowe za rok 2018
do OW ZOSP RP

najpóźniej do
25.01.2019
wg harmonogramu

Kampania sprawozdawcza w OSP za 2018 rok
ZOG wprowadza informacje z raportu
OSP do elektronicznej ewidencji
„SYSTEM OSP”
2.

ZOP dokona analizy z wprowadzonej
informacji z raportu OSP do
elektronicznej ewidencji „SYSTEM
OSP”

do 14 kwietnia

do 21 kwietnia

do 30 kwietnia przesłać
do OW ZOSP RP
przesłać informację z
przebiegu kampanii

Szkolenia

3.

Szkolenie dla:
a) Komendantów Gminnych
ZOSP RP i pracowników gmin
prowadzących sprawy ppoż.
b) Przewodniczących Komisji
Rewizyjnej ZOP i Prezesów
ZOP

cały rok

Wnioski

4.

Wnioski o:
• odznaczenia
• nadanie sztandaru

cały rok

do 15 stycznia –
rozpatrzenie w m-cu II/III
do 15 marca – rozpatrzenie
w m-cu IV/V
do 15 maja – rozpatrzenie
w m-cu VI/VII
do 15 września –
rozpatrzenie w m-cu X/XI

Zadania do realizacji

5.

6.

7.

8.

Eliminacje Wojewódzkie Konkursu
plastycznego:
• środowiskowe
• gminne
• powiatowe
• wojewódzkie
• centralne
Konkurs plastyczny Dolny ŚląskaSaksonia
42. Eliminacje Wojewódzkie
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”:
• środowiskowe
• gminne
• powiatowe
• wojewódzkie
• centralne
Informacja o planowanych
uroczystościach, obchodach OW i
ZOP ZOSP RP woj. dolnośląskiego:
• Dzień Strażaka
• wręczenie sztandarów
• jubileusze OSP
• zawody itp.

do 31 października
do 30 listopada
do 31 grudnia
do 31 stycznia
do 31 marca

do 15 stycznia do OW
ZOSP RP przesłać 5 prac
z danej grupy wiekowej

marzec

do 31 stycznia
do 28 lutego
do 31 marca
do 30 kwietnia
do 31 maja

do 05 kwietnia do OW
ZOSP RP przesłać
informację, protokół,
kartę zgłoszenia i
oświadczenie opiekuna

cały rok

m-c przed planowaną
uroczystością do OW
ZOSP RP przesłać
informację

9.

Wojewódzki Dzień Strażaka

maj

10.

Konkursy historyczne:
• XXVI Ogólnopolski Konkurs
Kronik
• XXVI Konkurs na pamiętniki,
wspomnienia, relacje i
opracowania „Z dziejów OSP”
• XIV Konkurs na prace
popularnonaukowe i badawcze
dotyczące historii pożarnictwa

wrzesień/październik

11.

Udział w uroczystościach z okazji
Dnia Niepodległości

listopad

