
  

 

„Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 

Minister Sprawiedliwości” 

W dniu 15 października 2018 roku w Urzędzie Gminy Baranów odbyło się przekazanie dla jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Baranów wyposażenia i sprzęty ratownictwa 

zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

Zadanie pn: ,,Doposażenie jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych z terenu Gminy Baranów w 

wyposażenie i sprzęt ratowniczy ‘’ zostało zrealizowane w ramach złożonego przez Gminę Baranów 

wniosku do Ministerstwa Sprawiedliwości zgodnie z ogłoszeniem w sprawie przeprowadzenia XII 

naborów  wniosków  na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

oraz  Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie:  Wsparcia i rozwoju systemu 

instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym postępowaniem i środkom oraz realizacji przez 

jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób 

pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem  

( Program I, Priorytet IIIB) na rok 2018.  

Łączna wartość zadania wyniosła 16 960,00 zł, współfinansowano w kwocie 16 790,40 tj. 99% ze 

środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz wkład 

własny gminy w kwocie 169,60 zł tj. 1%. Przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Baranów Robert 

Gagoś  przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych w osobach Stanisława Mazurka – Naczelnika 

OSP Czołna i Romana Markiewicza - Skarbnika, Andrzeja Sikorzyńskiego – Prezesa OSP Baranów i 

Andrzeja Cioty – Naczelnika.  

Pozyskany sprzęt został nieodpłatnie przekazany umową użyczenia dla każdej z wymienionych 

jednostek. 

Jednostki, które otrzymały sprzęt: 

OSP Czołna – defibrylator, detektor prądu przemiennego, bosak dielektryczny, zabezpieczenie na 

poduszkę powietrzną kierowcy, lizak drogowy podświetlany 2 szt. 

OSP Baranów – defibrylator, zabezpieczenie na poduszkę powietrzną kierowcy, zabezpieczenie na 

poduszkę powietrzną pasażera, parawan ochronny dla osłony miejsc wypadków, detektor prądu 

przemiennego.  

Zakupiony specjalistyczny sprzęt niezbędny do udzielania pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na 

miejscu popełnienia przestępstwa umożliwi jednostkom OSP sprawnie działać w akcjach 

ratowniczych, jak również wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy 

Baranów. 


