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10 grudnia 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie odbyło się uroczyste przekazanie
jednostkom OSP z terenu naszej gminy sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie.

  

Łączna wartość przekazanego sprzętu, w skład którego weszły: zestawy (plecaki) ratownictwa
medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną, defibrylator, deski stabilizacyjne pediatryczne,
wykrywacze wielogazowe, latarki akumulatorowe, zestaw oświetleniowy, zestaw klocków
schodowych i klinów do stabilizacji pojazdu, wyniosła 46.628,00 zł.

  

W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli: Leszek Galemba – Poseł na Sejm RP, Robert
Kropidłowski – Starosta Kolski wraz z Radnymi Powiatu Kolskiego, Piotr Michalak – Burmistrz
Kłodawy wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Kłodawie, Zdzisław Domański – Prezes Oddziału
Miejsko – Gminnego ZOSPRP w Kłodawie oraz przedstawiciele poszczególnych jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych.

  

W/w sprzęt otrzymało 6 jednostek z terenu gminy Kłodawa : OSP Kłodawa, OSP Luboniek,
OSP Leszcze, OSP Bierzwienna Długa, OSP Górki, OSP Dębina.

  

Zadanie było realizowane w 99% ze środków 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
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interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków
pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych
do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa
(Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu Gminy Kłodawa.

  

Zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Kłodawa realizacji zadań z
Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logo Funduszu Sprawiedliwości i
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .”
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