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Panie i Panowie
PrzedsiÄ™biorcy oraz WÅ‚aÅ›ciciele sklepÃłw
znajdujÄ…cych siÄ™ na terenie
Miasta i Gminy PrzedbÃłrz oraz Gmin SÄ…siednich

Szanowni PaÅ„stwo, zwracam siÄ™ do Was w imieniu Druhen i DruhÃłw Ochotniczej StraÅźy PoÅźarnej w
Przedborzu.
W zwiÄ…zku z zakupem nowego Å›redniego samochodu ratowniczo-gaÅ›niczego dla naszej jednostki
OSP pragniemy zwrÃłciÄ‡ siÄ™ do PaÅ„stwa z proÅ›bÄ… o pomoc finansowÄ… w zakupie sprzÄ™tu
niezbÄ™dnego do doposaÅźenia tego nowo zakupionego samochodu. SamochÃłd ten zostaÅ‚ przez nas
zakupiony jako pojazd bez wyposaÅźenia potrzebnego do dziaÅ‚aÅ„.
Na wyposaÅźenie tego samochodu przeznaczyliÅ›my sprzÄ™t zakupiony z dotacji funduszu
sprawiedliwoÅ›ci. SÄ… to: piÅ‚a do drewna oraz zestaw ratowniczy PSP-R1, na ktÃłry skÅ‚adajÄ…
siÄ™: torba z tlenem i pozostaÅ‚ym sprzÄ™tem, zestaw szyn KRAMERA oraz nosze typu deska. Z
samochodu STAR nie bÄ™dziemy zdejmowaÄ‡ sprzÄ™tu, gdyÅź samochÃłd ten bÄ™dzie nadal przez
nas wykorzystywany do dziaÅ‚aÅ„ ratowniczo-gaÅ›niczych. Kwota, ktÃłra jest nam potrzebna to
okoÅ‚o 100 000,00 zÅ‚otych. Potrzebny sprzÄ™t to: aparaty powietrzne, drabiny nasadkowe,
spalinowy opryskiwacz, radiotelefony, latarki, tÅ‚umice, wÄ™Åźe ssawne, wÄ™Åźe tÅ‚oczne Wu- 75 i
52 oraz inne akcesoria poÅźarnicze.
PragnÄ™ w tym miejscu przedstawiÄ‡ PaÅ„stwu kosztorys nowo zakupionego Å›redniego samochodu
ratowniczo-gaÅ›niczego z napÄ™dem terenowym MAN 12-290. Koszt caÅ‚kowity to 829 635,00
zÅ‚otych, na co skÅ‚ada siÄ™;
- dotacja WojewÃłdzkiego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w Å•odzi 249 886,00
zÅ‚otych,
- dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej 164 931,00 zÅ‚otych
- dotacja Komendy GÅ‚Ãłwnej PaÅ„stwowej StraÅźy PoÅźarnej 215 000,00 zÅ‚otych
- wkÅ‚ad wÅ‚asny Gminy PrzedbÃłrz 199 818,00 zÅ‚otych.
JeÅ›li macie PaÅ„stwo Åźyczenie wsparcia naszej Jednostki podajemy numer naszego konta
bankowego w Banku SpÃłÅ‚dzielczym w Przedborzu:
03 8988 0001 0000 0012 2353 0004 lub kontakt telefoniczny: 502 604 845.

W imieniu Druhen i DruhÃłw OSP PrzedbÃłrz pozdrawiam oraz dziÄ™kujÄ™ za wsparcie naszej inicjatywy.

https://www.przedborz.com.pl
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