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PODPISANO UMOWĘ NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU CIĘŻKIEGO SAMOCHODU
RATOWNICZEGO DLA OSP SIEWIERZ

W czwartek, 17 maja w Rybniku podpisano umowy dotacyjne na zakup specjalistycznego wyposażania
dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 28 jednostek OSP z województwa śląskiego zakupi sprzęt gaśniczy za
ponad 11 mln zł. Na liście znalazł się też wniosek Gminy Siewierz pt. "Wzmocnienie potencjału służb
ratowniczych poprzez zakup ciężkiego samochodu i sprzętu ratowniczo–gaśniczego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu". Dzięki realizacji projektu planuje się zakupić ciężki
samochód ratowniczo–gaśniczy oraz agregat pompowy przewoźny dla jednostki OSP Siewierz Rynek.
Całkowita wartość zadania to 1.020.000,00 złotych z czego aż 85% czyli 867.000,00 zł będzie pochodzić
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pragniemy przypomnieć, że to już druga
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Siewierz, która otrzymała wsparcie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014–2020. W roku 2016 z wsparciem z tego samego źródła
zakupiony został za kwotę 799.500,00 zł ciężki samochód ratowniczo–gaśniczy dla OSP Wojkowice
Kościelne.
Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 28 projektów związanych z wyposażeniem
jednostek OSP w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wsparcie
można było pozyskać na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w ramach Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Umowy w imieniu samorządu województwa podpisali: Marszałek
Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz wicemarszałek Stanisław Dąbrowa. W okolicznościowym
spotkaniu w Rybniku-Gotartowicach wziął udział także Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.
- Cieszę się, że mogę dziś podpisać umowy na dofinansowanie aż dla 28 jednostek OSP w naszym

województwie. Tym samym już wkrótce nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy trafi do wielu gmin z
naszego regionu. To ogromna wartość, zwłaszcza dla mniejszych gmin. Jestem przekonany, że nowe
pojazdy będą państwu dobrze służyć, podnosząc skuteczność akcji ratowniczych. Należy pamiętać, że
wydatki na nowoczesny sprzęt są inwestycją w bezpieczeństwo publiczne. Środki wydane na
bezpieczeństwo mieszkańców regionu zawsze będą dobrą inwestycją – powiedział marszałek Wojciech
Saługa.
Z uwagi na coraz częstsze zagrożenia powodziowe czy huraganowe pomoc dla OSP jest niezbędna, a
przekazywane środki służą do zakupu sprzętu potrzebnego do usuwania skutków klęsk żywiołowych, a
także mogą być wykorzystywane podczas zdarzeń drogowych. Dofinansowanie dla OSP pochodzi ze
środków RPO WSL oraz z budżetu państwa, uzgodnionych pomiędzy rządem a samorządem w Kontrakcie
Terytorialnym (KT). Łączna kwota, jaka trafi do OSP to 11,7 mln zł (5,1 mln zł z RPO WSL; 6,6 mln zł –
KT).
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