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FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU 
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIKOŁOWIE 

IMIĘ I NAZWISKO 
WNIOSKODAWCY

ADRES ZAMIESZKANIA 

WOJCIECH NALEPA 

ULICA 

NR TEL. LUB E-MAIL: 

NUMER PROJEKTU: 
(wypełnia Biuro BGA/ 

WIEK  KONTAKT 

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

TYTUŁ PROJEKTU 
(maksymalna długość: 100 znaków, w przypadku gdy zostanie przekroczony limit znaków zastrzega się 

możliwość skrócenia tytułu przez Urzqd Miasta na potrzeby informacji i promocji). 

ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU DLA STRA2AKÓW OSP W MIKOŁOWIE DO RATOWANIA ŻYCIA I 
MIENIA MIESZKAŃCÓW MIKOŁOWA 

STRESZCZENIE PROJEKTU 
Proszę opisać w kilku zdaniach, czego projekt dotyczy i jakie cele ma realizować. 
Streszczenie będzie publikowane na potrzeby głosowania. 

Ochotnicza Straż Pożarna, można by pomyśleć - jedynym jej zadaniem jest gaszenie pożarów i całkowicie 
rozumiemy ten stereotyp, ponieważ do tego zostaliśmy powołani. Jednakże na przest�eni lat zakres naszych 
działań stale się poszerza. z dniem dzisiejszym rozumiemy jakim ogromnym zaufaniem darzą nas mieszkańcy, 
co przekłada się na naszą świadomość zapewniania im bezpieczeństwa i komfortu życia. Ściśle 
współdziałamy z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi podmiotami i instytucjami m.in. takimi 
jak Policja, Straż Miejska, czy Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Urzędu Miasta Miko/ów w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta. W swych czynnościach operacyjnych jednostka 
podlega bezpośrednio stanowisku kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 
Miko/owie, który koordynuje wszelkie działania ratownicze na obszarze powiatu miko/owskiego. Jako ochotnicy 
działający społecznie, niesiemy ofiarnie pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Coraz częściej zdarzające się 
zjawiska pogodowe o gwałtownym przebiegu powodują duże szkody odczuwalne przez mieszkańców powiatu, 
w postaci zniszczenia mienia lub chociażby utrudnienia w poruszaniu się po ulicach spowodowane zwalonymi 
drzewami lub zalanymi odcinkami ulic. Likwidacja skutków ulew, nawa/nic wymaga zaangażowania znacznych 
sił w tym samym czasie, a udział Ochotniczej Straży Pożarnej w Miko/owie w akcjach tego typu pozwala na 
szybkie ich zakończenie i przywrócenie możliwości normalnego funkcjonowania mieszkańcom Miko/owa i 
działającym na jego terenie firm jak i instytucji. Nasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Miko/owie ma 
znaczny udział w działaniach ratowniczych, przeciwpowodziowych, a także w zapobieganiu i uświadamianiu 
społeczeństwa miko/owskiego prowadząc liczne pokazy w szkołach, przedszkolach, festynach realizowanych 
na terenie miasta Miko/owa. 
Znając potrzeby pomocy mieszkańcom naszego miasta dążymy do ciągłego rozwoju naszych umiejętności 
oraz zakupu niezbędnego sprzętu na którym na co dzień przychodzi nam pracować. Często to właśnie dzięki 
niemu jesteśmy w stanie uchronić zdrowie i dobytek wielu ludzi naszego miasta. Niestety posiadany przez nas 
sprzęt jest nie kompletny, w znacznej części wysłużony co w konsekwencji ogranicza zdolność bojową lub 
realnie grozi jej ograniczeniem, a przez to ograniczenie udziału strażaków w działaniach ratowniczych. Projekt 
obeimuie więc zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Miko/owie. 












