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BUDŻET 
OBYWATELSKI 
Mikołów głosuje! 

Załącznik nr 2 do regulaminu
NUMER PROJEKTU: 
(wypełnia Biuro BOA)

Urząd Miasta Mikołów 
Zal .......... / .... Godz/!}.�-�---

wpłynęło 1 4 -06- �fe) R 
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\AULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU 
1AMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIKOŁOWIE 

P0C\WlAGA! P��ełniE niem formularza należy zapoznać się z treścią Regulaminu budż etu 
obyware1sK1�u/ 01111111,:; Mikołów

IMIĘ I �WISKO Piotr Buras, Artur Buras, Paweł Gurst, Krzysztof Rogalski 
WNIOSKODAWCY 

ULICA: 
I

NR DOMU 
I 
NR MIESZKANIA 

ADRES ZAMIESZKANIA:  
NR TEL.: 

WIEK  KONTAKT: 
E-MAIL:
 

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych kontaktowych innemu wnioskodawcy
celem konsultacji w przypadku zgłoszenia podobnych projektów w tej samej lub XTAK 0 NIE 
zbliżonej lokalizacji

mut PROJEKTU 
(maksymalna długość: 100 znaków) 

ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO ( LSRG ) DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY 
POŻARNEJ W PANIOWACH 

RODZAJ PROJEKTU 

X OGÓLNOMIEJSKI (obejmujący swoim zakresem obszar całego Miasta) 

O LOKALNY (obejmujący swoim zakresem obszar jednego okręgu na terenie Miasta) 

OKRĘG: 
W przypadku projektów lokalnych

proszę wpisać numer i nazwę okręgu

STRESZCZENIE PROJEKTU 
Proszę opisać w kilku zdaniach, czego projekt dotyczy i jakie cele ma realizować. 
Streszczenie będzie publikowane na potrzeby głosowania. 
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 w zabudowie 
kontenerowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach pozwoli na interwencyjne wyjazdy 
ratowniczo-gaśnicze takie jak: usuwanie skutków wypadków samochodowych, likwidacja pożarów, 
likwidacja miejscowych zagrożeń takich jak podtopienia oraz akcje przy wielu innych zagrożeniach 
kryzysowych. Nasza jednostka jest dyspozycyjna w systemie całodobowym także wyjazd do likwidacji 
zagrożeń jest możliwy całodobowo. Samochód będzie również wykorzystywany w ćwiczeniach i 
szkoleniach w szczególności prowadzonych na obiektach użyteczności publicznej, ponadto 
samochód w pełni pozwoli na wykorzystanie istniejącego w naszej jednostce potencjału w postaci 
młodzieży przeszkolonej i mającej uprawnienia między innymi ratowników medycznych którzy w 
trakcie interwencji przy wypadku samochodowym do czasu przybycia specjalistycznej pomocy w 
pierwszej kolejności udzielają fachowej pomocy poszkodowanym, pozwoli również na dotarcie i 
pomoc mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych takich jak wichury, zalania terenów i budynków. 






























