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PRZEKAZANIE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIa DLA JEDNOSTEK OSP

Sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach Funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości został przekazany umową darowizny jednostkom
Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Siewierz. Uroczystość w której uczestniczyli: Burmistrz Miasta i
Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie st. bryg.
Adam Wilk, przedstawiciel Posła na Sejm Waldemara Andzela Jarosław Burzawa, Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Siewierz Dariusz Waluszczyk, Komendant Miejski PSP w Dąbrowie Górniczej st. kpt.
Zbigniew Gnacik, Komendant Gminny ds. ochrony przeciwpożarowej st. kpt. Andrzej Machura oraz
przedstawiciele obdarowanych jednostek miała miejsce w dniu 16.07. br. na rynku w Siewierzu.
W ramach realizacji zadania w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych
zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz
likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem zakupiono sprzęt i wyposażenie ratownicze na ogólną
kwotę 191 000, 00 zł. Kwota dofinansowania Ministerstwa Sprawiedliwości wyniosła 189 090,00 zł tj. 99%
ogólnej kwoty wydatków, pozostałą kwotę w wysokości 1 916,70 stanowiącej 1% wydatków pokryła gmina
Siewierz.
Jednostki OSP Siewierz, Wojkowice Kościelne, Piwoń, Brudzowice, Dziewki, Gołuchowice, Leśniaki,
Siewierz-Osiedle, Tuliszów i Żelisławice otrzymały zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1 w skład
których wchodzi plecak medyczny PSP R-1 Florian, nosze typu deska, zestaw szyn Kramera, żele
chłodzące na oparzenia. Ponadto jednostki OSP Siewierz, Wojkowice Kościelne, Piwoń i Gołuchowice
zostały doposażone w defibrylatory AED Zoll 3. Największa kwota dofinansowania została przeznaczona
na zakup średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach. W
skład zestawu wchodzi: agregat hydrauliczny, węże przedłużające, nożyce hydrauliczne, rozpieracz
ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, zestaw łańcuchów, zabezpieczenia poduszki powietrznej kierowcy,
zestaw do stabilizacji, zestaw do zabezpieczenia miejsca wypadku, wspornik progowy oraz zestaw do
obcinania pedałów.
Aktu przekazania sprzętu i wyposażenia w formie darowizny dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
Zdzisław Banaś. Pozyskany sprzęt i wyposażenie w znacznym stopniu wpłynie na poprawę stanu
bezpieczeństwa osób poszkodowanych, zapewni pełną i skuteczną realizację zadań z zakresu
ratownictwa oraz poszerzy zakres działań jednostek.
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