
Apel 

Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 30 maja 2022 r. 

w sprawie dofinansowania jednostek OSP z terenu powiatu kieleckiego, które 

otrzymały promesę na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kieleckiego, które powinno być dla 
Zarządu jak i Rady Powiatu sprawą najważniejszą, składamy wniosek i apelujemy o zabezpieczenie na 
najbliższej sesji powiatu kieleckiego w budżecie kwoty 120 tys. zł, która zostanie rozdysponowana dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymały promesy na zakup nowych samochodów ratowniczo-
gaśniczych. 

Jak doskonale wiemy Wójtowie i Burmistrzowie nieustannie dbają i wspierają druhów, z terenu 
swoich gmin, którzy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kieleckiego. Starosta jako opiekun 
dziewiętnastu gmin i blisko 215 tys. mieszkańców naszego powiatu, powinien wspierać działania, które 
nawet w najmniejszy sposób poprawiają bezpieczeństwo. Dlatego zwracamy się z prośbą o przekazanie 
po 20 tys. zł dla jednostek z Daleszyc, Promnika, Szewc, Brudzowa, Zagnańska oraz Wzdołu 
Rządowego, gdzie w najbliższym czasie pojawią się nowe wozy ratowniczo-gaśnicze. Jednostki te, 
w ciągu roku wyjeżdżają do blisko 1000 zdarzeń, za każdym razem ryzykując swoje zdrowie i życie, 
aby nieść pomoc potrzebującym. Bardzo często biorą również udział w akcjach ratowniczych poza 
terenem swoich gminy. Druhny i druhowie powiatu kieleckiego wspierają się nawzajem w działaniach, 
nieustannie się szkolą i podnoszą swoje kwalifikacje. Powinniśmy ich wspierać i tym samym pokazać, 
że Starosta, Zarząd i Rada Powiatu docenia każdego, kto poświęca swój czas, energię i życie prywatne, 
aby pomagać bliźniemu. 

Dzięki swojemu zaangażowaniu oraz nowoczesnemu sprzętowi w żadnym polu nie ustępują 
zawodowym strażakom i dlatego mieszkańcy powiatu kieleckiego mogą spać spokojnie, ponieważ nad 
ich bezpieczeństwem czuwają druhowie. 120 tys. zł. nie jest wygórowaną kwotą za poczucie 
bezpieczeństwa i przynależności do jednej wielkiej rodziny powiatu, który reprezentują. Pokażmy, że 
ich cenimy, że zarówno my jak i oni możemy nawzajem na siebie liczyć i sobie pomagać. Druhowie 
strażacy, nigdy nie odmawiają pomocy - udowodnijmy, że tej pomocy mogą oczekiwać również od nas. 

Jesteśmy przekonani, że dzięki tej niewielkiej kwocie mieszkańcy naszego powiatu docenią 
wkład w rozwój „bohaterów" naszych czasów. Zyskają również wielkie poczucie bezpieczeństwa, a to 
jak wiadomo jest najważniejszą sprawą, szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. 
Składamy wieńce i znicze pod pomnikami poległych za naszą Ojczyznę, złóżmy hołd również tym, 
którzy obecnie o nią dbają i chronią nas od wszelkich nieszczęść. Druhny i druhowie zasługują na to, 
aby otrzymać najnowocześniejszy sprzęt, ponieważ to dla nas „idą w ogień" bez względu na 
okoliczności. 

Przewodnipzący Rady 


