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Brwinów,dnia 10grudnia2018 r.
Magdalena Bayer
Radna Powiatu Pruszkowskiego

Szanou'ny Pan

Krz) sztof Rymuza
Starosta Powiatu Pruszkowskiego

Interpelacja
dotyczy

zakupu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we )vsi Moszna następującegosprzętu
niezbędnegodo ratolvania zdrowia i życia mieszkańcówPowiatu Pruszkowskiego

1. Armatura pożarnicza
Prądownica pianowa S-4 (PP-4) -- 934,80 zł

WytwomicapianyM4 (WP-4)-- 1.343,16zł
Mostek pnejazdowy gumowy 2x75 - 282,90 zł 2 szt

2. Sprzęt Rat. Wysokościowego
Szelki bezpieczeństwa P-34EL -- 196,80 2 szt.
Karabinki zakręcanestalowe HMS D-kształtny Steel zakręcany50kN 35,192 szt
3. Sprzęt Rat. Technicznego

WspomikprogowyWSP-- S-- 1.107,00zł
Klony i blokady stabilizujące Zestaw A HOLMATRO

3.000,00zł

4. Srodki Ochrony indywidualnej
Aparat Powietrzny

AirGOFIX PRO- 6.000,00zł 2 szt

ze względu

na konieczność

poprawy

bezpieczeństwa

mieszkańców

Powiatu

Pruszkowskiego, a także samych Druhóu' z OSP Moszny, zwracam się do Pana Starosty
z prośbą o

Powiat Pruszkowski może u,esprzećdziałalność OSP zgodnie z art. 29 pkt.2

ustawy

z dnia 24 sierpnia 199 ] r. o ocluonie przeciwpożarowej, gdzie przepis ten wprowadza generalną

zasadę,iż koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są także
z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
W ubiegłą

kadencji

na mój wniosek złożony

na Komisji

Bezpieczeńsm'a,

Porządku

Publicznego, Prawa i Administracji, Powiat Pruszkowski wsparł OSP Moszna środkami
w ku,clcie5,500 zł dońinansowjąc tym samym zakup niezbędnejdo pracy pompy pływayącej.
C)chotnicza Straż Pożama w Mosznie jest bardzo specyficzną jednostką ze względu
na lokalizację. Bliska odległość od autostrady A4, gdzie to właśnie Strażacy z tej jednostki są

tymi, którzy jako pierwsi ratują życie i zdrowie ludzi. Jestto ratownichvo techniczne,właśnie
podczas zdarzeń na drodze, gdzie bardzo często przez OSP Moszna prowadzi działania
ratownicza na autostradzie, a to wymaga wyspecjalizowanego sprzętu.

Na początku 2018 roku jednostka OSP Moszna została (wreszcie) wpisana do Kr4owego
Systemu Raton'niczo-Gaśniczego, jednak nadal jest mniej doposażona niż inne jednostki
z naszegoterenu.

Panie Starosta, bardzo proszę o rozważanie mojej prośby i pomoc w sfinansowaniu
wymienionego przeze mnie sprzętu dla OSP Moszny.
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Starosta Pruszkowski
ul.Drzyma+y30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47

powiat
pruszkowski
nieskończone możliwośc

www.powiat.pruszków.pl

Pruszków,dnia 19 grudnia 2018 r

Pani

Magdalena Beyer
Radna Rady Powiatu Pruszkowskiego

W zapowiedzi na interpelację Pani dotyczącązakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w m. Moszna w łącznej kwocie 12 889,84 zł / dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewieć
złotych 84/100 /, uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powiat może wprowadzić do
budżetu środki finansowe na ten cel w ramach dotacji celowej. Umowę dotacyjną w tym względzie powiat może
podpisaćbezpośrednio ze wspomnianą OSP.ponieważ OSP Moszna jest stowarzyszeniem posiadającymosobowość
prawną/jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego/.

Tego typu umowa została zawarta pomiędzy Powiatem Pruszkowskima Ochotnicze Strażą Pożarną
w Mosznie w dniu l sierpnia 2018 r. i dotyczyła udzielania przez Powiat dotacji celowej w wysokości 5000 zł / pięć
tysięcy złotych/ na dofinansowanie zakupu motopompy. Była to pierwsza umowa zawarta przez Powiat Pruszkowski
z jednąz ll OSP z terenu Powiatu Pruszkowskiego.

Dotychczasowe finansowanie przez Powiat zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej skupiała się na

potrzebach Komendy Powiatowej PSP.Finansowaniepotrzeb Ochotniczych Straży Polarnych to zadanie przede
wszystkim gmin. Gminy z terenu Powiatu Pruszkowskiego realizują te zadania z powodzeniem, o czym świadczy
włączenie wszystkich naszych OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

W projekcie budżetu Powiatu Pruszkowskiegona 2019 r. realizacja zadania będąca przedmiotem Pani
interpelacji nie została ujęta. Nie była formalnie rozpatrywana, ponieważ stowarzyszenie OSP Moszna nie wystąpiło
ze stosownym wnioskiem w tej sprawie
Istnieje możliwość wprowadzenia tego zadania do budżetu Powiatu Pruszkowskiego, decyzję w tej sprawie
może podjąć Zarząd i Rada Powiatu Pruszkowskiego.
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Sprawę prowadzi:
Waldemar Pielat

tel. 22 734 08 88
e-mail:zarzadzanie.kryzysowe@powiat.pruszkow,p

