LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ OGÓLNOMIEJSKICH PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W RAMACH JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2023
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SYGNATURA
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NAZWA ZADANIA

OPIS I UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU

LOKALIZACJA

1) Zakup lekkiego pojazdu ratowniczego dla OSP Jastrzębie Zdrój (w której działa Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza)
Proponujemy zakup lekkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczego dla OSP Jastrzębie Zdrój, w zamian za wyeksploatowany Volkswagen
Transporter (T4) z 1993 r. który został darowany ukraińskim strażakom miasta partnerskiego Borszczów. Pojazd wykonuje zadania transportu
Jastrzębscy strażacy ochotnicy
ratowników do akcji, na szkolenia i ćwiczenia, pokazy dla mieszkańców, prelekcje, akcje związane z zagrożeniem wirusem COVID-19, akcje i
razem dla bezpieczeństwa
działania związane z przybywaniem uchodźców wojennych z Ukrainy. Planujemy, by tym pojazdem zacząć udzielać pomocy
mieszkańców - zakup pojazdu dla przedweterynaryjnej małym, dzikim zwierzętom, które zostaną ranne w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń (np. wypadek komunikacyjny).
ratowników, psów ratowniczych i 2) Zakup umundurowania bojowego strażaków z OSP Bzie, OSP Jastrzębie-Górne, OSP Moszczenica, OSP Ruptawa, OSP Szeroka.
potrąconych zwierząt wraz z
Zakup około (w zależności od cen) 60 kompletów umundurowania bojowego strażaków (po 12 szt. na każdą jednostkę OSP oprócz OSP
zakupem umundurowania
Jastrzębie-Zdrój) trzyczęściowych ubrań specjalnych w kolorze piaskowym, hełmów, kominiarek, butów skórzanych i rękawic. Ubrania
strażackiego niezbędnego do akcji specjalne, hełmy, kominiarki, buty, rękawice są potrzebne dla nowych, ale i dotychczas służących strażaków OSP, którym taki sprzęt też się
ratowniczo-gaśniczych.
zużywa. OSP prowadzą permanentny nabór na strażaków OSP i istnieje obowiązek wyposażenia druhów, którzy wobec braków takiego sprzętu
nie mogliby wyjechać do jakiejkolwiek akcji ratowniczo-gaśniczej.
Zakup nowych ubrań wpisuje się w profilaktykę antynowotworową wśród strażaków. Jak wiadomo koszty profilaktyki zawsze są tańsze niż
koszty leczenia nowotworowego, co również jest korzyścią dla ogółu społeczeństwa.
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Remizy - siedziby jednostek OSP w Jastrzębiu-Zdroju:
OSP Ruptawa, ul. Cieszyńska 101a,
OSP Jastrzębie-Zdrój ul. Jagiełły 4,
OSP Bzie, ul. Rostków 7,
OSP Jastrzębie Górne, ul. Pszczyńska 142,
OSP Moszczenica, ul. Komuny Paryskiej 16,
OSP Szeroka, ul. Gagarina 130

KOSZT

600 000,00 zł

KOMÓRKA REALIZUJĄCA

Straż Miejska - Zarządzanie Kryzysowe i
Sprawy Obronne
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