
          
czwartek, 16 sierpień 2018 r.

Sprzęt z dotacji Ministra Sprawiedliwości dla strażaków 
z Gminy Nowy Kawęczyn 

Gmina Nowy Kawęczyn w kwietniu 2018 r. złożyła wniosek w ramach VIII naboru 
wniosków  prowadzonego  przez  Ministerstwo  Sprawiedliwości  na  powierzenie  realizacji 
zadań  ze  środków  Funduszu  Pomocy  Pokrzywdzonym  oraz  Pomocy  Postpenitencjarnej  
– Funduszu Sprawiedliwości.

Złożony  wniosek  został  pozytywnie  rozpatrzony,  dzięki  czemu  Gmina  Nowy  Kawęczyn 
otrzymała dotację w wysokości 35 729,10 zł na zakup następującego sprzętu strażackiego :  

 torba ratownicza PSP R1 - 3 sztuki,
 pilarka do drewna -  3 sztuki, 
 nosze typu deska ortopedyczna dla dorosłych z kompletem szyn Kramera - 3 komplety,  
 rozpieracz kolumnowy z zestawem końcówek wymiennych -1 szt.
 sprzęt do oznakowania terenu akcji - dyski sygnalizacyjne   i  6 szt.  słupków 

sygnalizacyjnych z lampką LED,
 parawan do zabezpieczenia  miejsca wypadku  - 1 szt.

W dniu 5 lipca 2018 r . odbyło się otwarcie ofert na „ Wsparcie i rozwój jednostek OSP 
z terenu Gminy Nowy Kawęczyn w zakresie wyposażenia w sprzęt ratowniczy, niezbędny 
do  udzielenia  pomocy  poszkodowanym  bezpośrednio  na  miejscu  popełnienia 
przestępstwa ” w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie. Dostawcą w/w sprzętu 
została firma :   P.P.U.H. Supron 1 Spółka Jawna.  ul.  Kluczewska 3,  32-300 Olkusz,  która 
zobowiązała się dostarczyć sprzęt strażacki za kwotę : 31 854,24 zł  

W dniu  16  sierpnia  2018  roku  w Remizie  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Nowym 
Kawęczynie nastąpiło przekazanie  jednostkom OSP z terenu naszej gminy nowoczesnego 
sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi. Torby PSP R-1, nosze typu deska ortopedyczna dla 
dorosłych z kompletem szyn Kramera oraz pilarka do drewna STIHL pozyskały jednostki 
OSP :  Nowy Kawęczyn,  Stara  Rawa i  Stary Rzędków,  dodatkowo jednostka  OSP Nowy 
Kawęczyn uzyskała rozpieracz kolumnowy WEBER RZ 1-850, sprzęt do oznakowania terenu 
akcji (dyski sygnalizacyjne i 6 szt. słupków sygnalizacyjnych z lampką LED) oraz parawan 
do zabezpieczenia  miejsca wypadku. 

Całkowity koszt zadania to kwota 31 854,24 zł,  w  99 % finansowany ze środków 
Funduszu  Sprawiedliwości.  Przekazania  wyposażenia  dla  przedstawicieli  jednostek  OSP 
dokonał Wójt Gminy Nowy Kawęczyn – Pan Włodzimierz Ciok

Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych 
podczas  udzielania  pomocy  poszkodowanym  bezpośrednio  na  miejscu  popełnienia 
przestępstwa, jak również do poprawy warunków pracy strażaków w sytuacjach kryzysowych 
ratując najcenniejszy dar jakim jest ludzkie życie. 



Zadanie jest realizowane z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej 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 – nabycia: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia 
pomocy  poszkodowanym  bezpośrednio  na  miejscu  popełnienia  przestępstwa  (Program  I 
Priorytet IIIB).

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości.


