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Uzasadnienie
Skrócony opis Zadanie polega na doposażeniu 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu

Miasta Dąbrowa Górnicza w sprzęt ratowniczy niezbędny podczas akcji ratowniczo-
gaśniczych, zabezpieczeń imprez kulturalnych, sportowych i innych imprez Miejskich oraz
zakup materiałów szkoleniowych i  promujących bezpieczeństwo wśród mieszkańców
Miasta Dąbrowa Górn.

Cel oraz opis realizacji
projektu

Celem projektu jest: - pozyskanie niezbędnego sprzętu, aby skuteczniej nieść pomoc
mieszkańcom Dąbrowy Górniczej w sytuacji zagrożenia - poprawa systemów łączności dla
zapewnienia pełnej gotowości ( w tym dostęp do internetu dla jednostek OSP w dzielnicach
) - przeprowadzenie szkoleń i pozyskanie materiałów szkoleniowych i demonstracyjnych -
przygotowanie materiałów promocyjnych, aby skutecznie prowadzić działania
profilaktyczne wśród mieszkańców miasta zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży Ważnym
elementem działalności OSP jest profilaktyka i praca z dziećmi i młodzieżą. Strażacy
ratownicy z OSP działają społecznie niosąc ofiarnie pomoc każdemu kto jej potrzebuje
a celem projektu jest pozyskanie niezbędnego sprzętu zapewniającego skuteczność
niesionej pomocy. Realizacja projektu planowana jest poprzez zakup odpowiedniego
sprzętu, który wykażą poszczególne OSP po analizie braków w wyposażeniu
normatywnym oraz poprzez konsultacje w różnych środowiskach, podczas których
omówione zostaną zagrożenia dla życia i zdrowia oraz sposoby zapobiegania
zagrożeniom, a także jakie jeszcze środki powinny posiadać OSP, aby w pełni realizować
swoje cele i misję. Projekt pozytywnie wpłynie na bezpośrednie podniesienie
bezpieczeństwa mieszkańców i jest skierowany do osób przebywających w naszym
mieście ( mieszkańców i gości).

Uzasadnienie realizacji
projektu

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych odgrywają istotną rolę w zapewnianiu
bezpieczeństwa mieszkańcom Dąbrowy Górniczej. Doposażenie jednostek OSP w sprzęt
niezbędny do ratowania życia i mienia, między innymi w sprzęt techniczny, pojazd
ratowniczy, odzież ochronną, podniesie poziom świadczonych usług oraz zwiększy
bezpieczeństwo samych strażaków. Ważnym elementem pracy strażaków z OSP jest także
prowadzenie działalności popularyzatorskiej i szkoleniowej, promującej bezpieczeństwo.
Spotkania z dziećmi i młodzieżą pokazują, jak ważne jest wychowanie do bezpieczeństwa i
jak ten obszar jest jeszcze zaniedbany. O potrzebie edukacji w tym zakresie nikogo nie
trzeba przekonywać.
Również sprawność samych strażaków zależy od tego , jak są wyszkoleni. Obecnie jest
szeroka oferta różnego rodzaju materiałów dydaktycznych, które wykorzystane do szkoleń
pomogą w doskonaleniu umiejętności. Sposób zachowania się w sytuacji wypadku, pożaru;
udzielanie pierwszej pomocy osobie potrzebującej

Lokalizacja projektu



Miejsce realizacji
projektu

Projektem objęty teren miasta Dąbrowa Górnicza. Bazą do realizacji Projektu będą
siedziby jednostek OSP na terenie miasta Dąbrowa Górnicza zlokalizowane w
poszczególnych dzielnicach miasta tj: OSP Strzemieszyce - ul. Strzemieszycka 393 OSP
Łosień - ul. Gołonoska 33 OSP Łęka - ul. Przelotowa 5 OSP Okradzionów - ul. Białej
Przemszy 26 OSP Dąbrowa Górnicza - Kuźniczka Nowa - ul. Kuźniczka Nowa 48 OSP
Błędów - ul. Żołnierska 180 OSP Tucznawa - Księdza Stanisława 1 OSP Ząbkowice - ul.
Szosowa 13 OSP Łazy Błędowskie - Łazy Błędowskie 12 OSP Ujejsce - ul. Ujejska 87A
OSP Trzebiesławice - ul. Modrzewiowa 47 OSP Dabrowa Górnicza - Śródmieście - ul.
Adama Mickiewicza 6 PROJEKT MOŻLIWY DO REALIZACJI /patrz zakładka weryfikacja/

Koszty
Szacunkowy koszt

realizacji
2 600 000 zł

Koszt po weryfikacji 2 600 000 zł

Poszczególne elementy
kosztów

1 sprzęt ratowniczy 1 750 000 zł

2 wyposażenie ochronne 500 000 zł

3 materiały szkoleniowe i informacyjne do organizacji warsztatów 45 000 zł

4 pojazd ratowniczy- do jednej z jednostek OSP z terenu miasta( w
uzgodnieniu z Komendantem Miejskim PSP)

250 000 zł

5 sprzęt systemów łączności i internet 55 000 zł

Wykaz załącznikow dołączonych do projektu
Lista poparcia Tak

Czy teren jest
własnością Gminy lub

Skarbu Państwa?

Tak

Skan zgody podmiotu
posiadającego tytuł

prawny do
nieruchomości

Nie


