
af-'u' ; -,Ĺłl')/'

Busko - Zdrlj, dnia 17 maja 2019 r.

PT.0761.1 ?o

tq Pan
ü -f,. ('t 55s '

. Jerzy Kolarz
Starosta Buski

rpelację Pana Ludomira Leszczyńskiego z dnia 10 maja 2019 r'

informuję P , że pełną informację w zakresie wielkości wsparcia jednostek

ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu buskiego z środków Funduszu Pomocy

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie

nabycia wyposażenia i uządzeń ratowniczych, posiadają jednostki samoządu

terytorialnego, ponieważ to gminy uczestniczyły w pełnym procesie realizacji zadania,

począwszy od momentu złożenia wniosku na powiezenie realizacji zadania ze środków

Funduszu Sprawiedliwości.

W wyniku lV naboru wniosków na powierzenie rea]izacji zadań ze środków Funduszu

Sprawiedliwości w zakresie Programu l, Priorytetu lllB, Minister SprawiedliwoŚci, działając

jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości, po przeprowadzeniu procedury weýikacji

wniosków podjął decyzję w pzedmiocie przyznania dotacji celowej na powiezenie realizacji

zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i uządzeń

ratownictwa, niezbędnych do udzie]enia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu

popełnienia pzestępstwa tj defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego spzętu,

z wyłączeniem pojazdów, dla jednostek sektora finansów publicznych - jednostek

samoządu terytorialnego tj. 7 gmin z terenu powiatu buskiego.

W załączeniu przesyłamy informacje będące w dyspozycji naszej komendy

pozyskane z gmin z terenu powiatu buskiego, będących beneficjentami programu.
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Tabela wysokości środków finansowych oraz asońymentu planowanego do zakupu z środków

finansowanych pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

- Funduszu Sprawiedliwości z terenu powiatu buskiego.

L.p
Urząd Miasta i Gminy'

Urząd Gminy
Jednostka OSP

Wysokośé

otÍzymanej dotacji
Asortyment

1

Urząd Miasta iGminy

Stopnica

Brak rozdzialu jednostek

osP
3 x (Zestaw PSP R1)

2 x (Defibrylator)

Łączna wysokoŚc dotacji 30 700,00

2
Urząd Gminy

Nowy Korczyn

Brak rozdziału jednostek

osP

4 x (Zestaw PSP R1),

2 x (Defibrylatoĺ AED)'

1 x (Skrzynka Rotaid)

1x (Zestaw OSP R1)

Łączna wysokość dotacji 50 022,00

3
Urząd Gminy

Pacanów

Brak rozdzialu jednostek

osP

Defibrylatory

Zestawy PSP-R1

Zestaw hydrauliczny

Łączna wysokość dotacji 106 227,00

4
Urząd Gminy

Tuczępy

Brak rozdzialu jednostek

osP

1 x (Defibrylator)

4 x (Zestaw PSP R1)

1 x (Zestaw

hydrauliczny)

Łączna wysokośĆ dotacji 98 924,76

5

Urząd Miasta iGminy

Busko - Zdrój

Brak rozdziału jednostek

osP

'I x (Defibrylator)

8 x (Zestaw PSP R1)

2 x (Zestaw PSP R1)

'I x (Zestaw do

wyważania drzwi)

Zestaw hydrauliczny

Łączna wysokoŚć dotacji 160 550,00

6
Urząd Miasta iGminy

Wiślica

Brak rozdziału jednostek

osP

2 x (Zestaw PSP R1)

2 x (Defibrylator)

5 x (Torba medyczna

OSP wer.

podstawowa.)

Łączna wysokoŚć dotacji 28 017,00

7
Urząd Gminy

Solec Zdrój

Brak rozdziału jednostek

osP

'ĺx (Defibrylator)

5 x (Maszt

oŚwietleniowy)

Łączna wysokośl dotacji 20 000,00


