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Dotyczy : Dofinasowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP 
Daleszyce. 

Uzasadnienie: W związku z powzięciem informacji o otrzymaniu dotacji przez OSP 
Daleszyce na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego ponawiam swoją prośbę z 
25.01.2021r. o zabezpieczenie kwoty 25 000,00 zł jako wkład powiatu do zakupu w/w 
pojazdu. Koszty zakupu takiego sprzętu drastycznie wzrosły dlatego każda pomoc w jego 
zakupie jest bardzo dla jednostki ważna. 

Druhowie z Daleszyc są jedną z najprężniej działających jednostek na terenie powiatu 
kieleckiego. Rocznie wyjeżdżają do zdarzeń około 120 razy, za każdym razem ryzykując swoje 
zdrowie i życie, aby nieść pomoc potrzebującym. W ubiegłym roku w ponad 45 akcjach 
ratowniczo-gaśniczych, brały udział, aż dwa zastępy strażaków ochotników 
z Daleszyc. Bardzo często biorą również udział w akcjach ratowniczych poza terenem gminy 
Daleszyce. 

OSP Daleszyce od wielu lat znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym. Dzięki swoim umiejętnością i wyposażeniu jest bardzo ceniona przez Państwową 
Straż Pożarną, która korzysta z usług naszych strażaków oraz ich sprzętu podczas zabezpieczeń 
JRG 1 i JRG 4 w Kielcach. Ochotnicy z Daleszyc biorą udział w wielu szkoleniach, ciągle 
podnoszą swoje umiejętności i dzięki swojemu zaangażowaniu oraz nowoczesnemu sprzętowi 
w żadnym polu nie ustępują zawodowym strażakom i dlatego mieszkańcy naszej gminy oraz 
powiatu kieleckiego mogą spać spokojnie, ponieważ nad ich bezpieczeństwem czuwają 
druhowie m.in. z OSP Daleszyce. Strażacy angażowali się również w pomoc przy dowożeniu 
do szczepień przeciwko covid-19 a także pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Ich wspaniały gest 
przekazania jednego z wozów bojowych dla ukraińskich strażaków spotkał się z ogólna 
aprobata społeczną niemniej jednak odczuwalny jest teraz brak tego wozu. 

Druhny i druhowie z OSP Daleszyce zasługują na to, aby otrzymać najnowocześniejszy 
sprzęt, ponieważ to dla nas „idą w ogień" bez względu na okoliczności. 

Z poważaniem 
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