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Druhny i Druhowie
PrezesiZarządów oSP
Prezesi Zarządow oddziałów Gmin nych
(równorzędnych) zosP RP
Prezesi Zarządow oddziałów Powiatowych ZoSP RP
w województwie wiel kopolskim
-

wszyscy

-

Uprzejmie informuję, Że Zarząd oddziału Wojewodzkiego Związku ochotniczych Strazy
Pozarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wojewodztwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława
Taczaka uchwałą nr 4511012010 z dnia 9 stycznia 2010 r. przy1d informację o stanie realizacji
zadań wynikających z uchwały programowej Xll Ąazdu Krajowego ZOSP RP oraz uchwały
programowej i wniosków przyjętych przez ll Ąazd oddziału Wojewodzkiego ZosP RP
Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 -2012.
Uchwała zobowiązuje ochotnicze Straze Pozarne, Zarządy oddziałow Gminnych
(równorzędnych) oraz Zarządy oddziałÓw Powiatowych Związku oSP RP do złoŻenia zgodnie
z właściwością
sprawozdań z realizaĄi w. w. uchwał programowych:
. oSP zobowiązane są do złoŻenia sprawozdania do właściwegoterytorialnie zarządu
oddziału gminnego ZosP RP do 30 kwietnia201o r.
. analogicznie zarządy oddziałów gminnych ZoSP RP zobowiązane są do złoŻenia
sprawozdania do właściwegoterytorialnie zarządu oddziału powiatowego ZoSP RP
do 30 czerwca 2010 r. W sprawozdaniu zarządu oddziału gminnego obok zadań
zrealizowanych samodzielnie winna znaleŹć się opracowana zbiorczo informacja
ze sprawozdań złożonychprzez oSP.
. zarządY oddziałów powiatowych zoSP RP zobowiązane są do złoŻenia sprawozdania
do zarządu oddziału wojewodzkiego ZosP RP do 31 października 20'10 r.
W sprawozdaniu oddziału powiatowego obok zadań zrealizowanych samodzielnie
winna znaleźć się opracowana zbiorczo informacja ze sprawozdań złożonych
przez podległe oddziaĘ gmlnne.
Materiał sprawozdawczy z oSP i oddziałów Związku winien być przygotowywany wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały (aktywny plik WoRD).
Uchwała wraz z załącznikami umieszczona jest na naszej stronie internetowej
www.zosprp.poznan.p| w zakładce Dla strazaka / Uchwały ZoW ZOSP RP oraz w SYSTEM|E
oSP w zakładce Dokumenty Poznań. Załącznik nr 2 w ceIu umożliwienia modyflkacji
umieszczony jest w formie aktywnego pliku WORD.
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