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JEDNOSTKI OSP Z TERENU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN
W/w sprzęt znajduje się pod opieką kierowców konserwatorów mających podpisane stosowne umowy zlecenie z Miastem i Gminą Działoszyn, przypisanych do poszczególnego asortymentu. Sprzęt pożarniczy jest sprawny i gotowy do użycia w razie wystąpienia takiej konieczności.
W dbałości o bezpieczeństwo przeciwpożarowe miasta i gminy wszelkie usterki bądź awarie pojazdów bojowych jak i sprzętu p.poż. naprawiane są na bieżąco.
Miasto i Gmina Działoszyn ponadto pokrywa wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, jak i za udział w szkoleniach, wynagrodzenia
oraz opłaty pochodne kierowców- konserwatorów w jednostkach, wydatki związane z zakupem materiałów pędnych i eksploatacyjnych pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, napraw pojazdów pożarniczych, zakupu części, opłaty za zużycie energii elektrycznej do celów ogrzewania części bojowej strażnic OSP jak i zużycia wody do celów
p.poż., badania lekarskie strażaków ratowników, kierowców-konserwatorów, które są niezbędnym składnikiem dopuszczającym ich do udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych,
opłaty za abonament telefoniczny kierowców-konserwatorów, niezbędny w celu zachowania ciągłej gotowości bojowej jednostek OSP, opłaty przeglądów technicznych pojazdów, uprawniające je do poruszania się w ruchu drogowym i udziału w akcjach ratowniczych oraz opłaty OC pojazdów pożarniczych, opłaty ubezpieczenia NNW członków OSP
biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Inwestycje w jednostkach zrealizowane w 2016 r.:
 Miasto i Gmina Działoszyn w formie dotacji w kwocie 8.674,18 zł partycypowała
w zakupie 10 kpl mundurów galowych męskich (wraz z czapkami i koszulami), 4
kpl mundurów galowych damskich (koszule + kapelusze) oraz 12 kpl mundurów
koszarowych- do jednostki OSP Raciszyn.
 Za dotację w kwocie 4.292,14 zł dokonano zakupu wyposażenia i umundurowania osobistego strażaka tj. zakup 4 kpl mundurów galowych damskich i 4 kpl. męskich (koszule + czapki) do jednostki OSP Szczyty.
 Dotacją w kwocie 4.000,00 zł dla jednostki OSP Raciszyn dokonano zakupu sprzętu ratowniczego tj. zakup pontonu z silnikiem zaburtowym i przyczepkę do transportowania.

 Dokonano zakupu silnika, montażu oraz naprawy układu napędowego w pojeździe pożarniczym STAR200 w kwocie 11.550,00 zł w jednostce OSP Działoszyn.
 Zakupiono 10 odcinków węży W52 dla jednostek z terenu Miasta i Gminy Działoszyn na kwotę 2.952,00 zł.
 Zakupiono umundurowanie dla jednostki OSP Kolonia Lisowice w kwocie4.999,00 zł.
 Dokonano zakupu 6 par obuwia z podwójnym systemem zapinania dla jednostki
OSP Trębaczew w kwocie 2.442,78 zł.
 Zakupiono stację obiektową DSP52L z terminalem DTG53 plus osprzęt i instalację, niezbędne w celu komunikacji jednostki OSP Raciszyn z KPPSP w Pajęcznie
oraz alarmowanie strażaków ochotników jednostki, koszt zadania-5.104,50 zł.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN UDZIELONE W 2016 r.
NA WSPARCIE PROJEKTU Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn informuje, iż na podstawie Uchwały Nr IX/76/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania zadań własnych Miasta i Gminy Działoszyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, dotację na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu oraz Zarządzeniem
Nr 12/2016 r. z dnia 01.02.2016 r. w sprawie zatwierdzania wniosków organizacji sportowych o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu z budżetu
MiG Działoszyn w 2016 r. zostały przyznane dotację dla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LZS Trębaczew – rozwój piłki nożnej w wysokości 10 000 zł
KS „Warta” - rozwój piłki nożnej wśród młodzieży 150 000 zł
ULKS Działoszyn – piłka: nożna, siatkowa, koszykowa, lekkoatletyka, tenis stołowy, strzelectwo sportowe, szachy, warcaby 16 000 zł
UKS „Victoria” -prowadzenie zajęć w Taekwon-do ITF, Boksie, Kickboxingu, MMA, aerobik i zumba 10 000 zł
UKS „Budowlani 2014” - rozwój piłki nożnej 8 000 zł
Klub biegacza „Warta” - 3 000 zł

Łączny koszt projektu na 2016 r. wynosi 197 000 zł.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN UDZIELONE W 2016 r.
NA WSPARCIE AKCJI ORAZ STOWARZYSZEŃ
Głównym zadaniem samorządu lokalnego jest stwarzanie optymalnych warunków
do funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego, jego rozwoju i zaspakajania potrzeb
w różnych dziedzinach życia: gospodarczego, społecznego i kulturalnego.
W realizacji powyższego znaczącą rolę odgrywają organizacje pozarządowe, które
na zasadach partnerstwa i suwerenności mogą w znacznym stopniu wspomóc działania samorządów poprzez współdziałanie w realizacji określonych zadań publicznych. Organizacje
stanowią bazę dla rozwoju lokalnych społeczności i są ważnym ogniwem aktywności społeczno - gospodarczej obywateli danego środowiska.
Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa
obywatelskiego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Organizacje
rozwijają aktywność mieszkańców, kształcą liderów społecznych. Dla budowania partnerstwa istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń między organizacjami jak
i ich współpraca z sektorem publicznym, a w szczególności z organami samorządu terytorialnego. W organizacjach pozarządowych umacnia się świadomość odpowiedzialności za swoje
otoczenie i wspólnotę lokalną.
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwałą
Nr VII/42/15 z dnia 31 marca 2015 r. Rada Miejska w Działoszynie uchwaliła Wieloletni Program Współpracy Miasta i Gminy Działoszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na lata 2015 - 2018 rok. Program ten był przedmiotem konsultacji społecznych z udziałem przedstawicieli w/w organizacji. W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje zmiany Programu współpracy
ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku
publicznego.
Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn zgodnie z w/w Programem ogłosił konkurs ofert
na realizację zadania sfery działań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz
prewencji schorzeń cywilizacyjnych na 2016 r. Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronach Internetowych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn.
Do Urzędu wpłynęły 4 oferty:
1. Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „KROKUS”
2. Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Działoszynie
3. Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „NASZ PROMYK” w Działoszynie
4. Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego MEDUZA
Zarządzeniem Burmistrza organizacje otrzymały następujące kwoty:
Stowarzyszenie Abstynentów Klubu KROKUS
Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym NASZ PROMYK
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MEDUZA

27.500 zł
12.000 zł
9.000 zł
26.500 zł

Gmina Działoszyn współpracuje z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Działania te nakierowane są w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz
mieszkańców.
Wszyscy Zleceniobiorcy wykonują zadania związane z ochroną i promocją zdrowia
oraz prewencję schorzeń cywilizacyjnych, w szczególności poprzez:
 kształtowanie trwałych dążeń do całkowitego powstrzymania się od picia wszelkich napojów alkoholowych,
 stwarzanie warunków do wytrwania w trzeźwości,
 rozwijanie pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań jako alternatywa dla życia
z alkoholem,
 propagowanie idei trzeźwości,
 ochronę życia i godności człowieka, rodziny, narodu oraz troska o duchowe, moralne
i materialne środowisko życia i rozwoju (akcje pomocy świątecznej),
 propagowanie profilaktyki zdrowia oraz prozdrowotnego modelu życia we wszystkich jego aspektach,
 kształtowanie zainteresowań sportowych jako formy spędzania czasu wolnego poprzez
aktywność fizyczną,
 budowanie wspólnotowości,
 wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 organizację imprez integracyjnych i kulturalnych,
 terapię antyuzależnieniową.
Liczba organizacji pozarządowych i podejmowanych przez nie przedsięwzięć świadczy o dużym stopniu zaangażowania społeczności lokalnych w życie kulturalne, społeczne
i gospodarcze miasta i gminy Działoszyn.
Organizacje pozarządowe odgrywają coraz większą rolę w wielu obszarach życia publicznego. Znaczący w ostatnich latach wzrost liczby organizacji pozarządowych i rozszerzenie zakresu ich działalności przyczynił się do wzmocnienia pozycji i znaczenia trzeciego sektora na arenie krajowej, regionalnej i lokalnej.
Podejmując ważne społecznie zadania, organizacje przyczyniły się do rozwoju demokracji i kształtowania postaw obywatelskich. Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak
również wspieranie i konsultowanie przedsięwzięć władz Miasta i Gminy, podmioty podobnie jak w roku poprzednim w istotny sposób wzbogaciły możliwości działania samorządu na
rzecz mieszkańców.
Podjęte przez realizatorów programu działania wpłynęły również pozytywnie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie przyjaznej i otwartej przestrzeni, sprzyjającej podejmowaniu działań odpowiadających na faktyczne potrzeby społeczności lokalnej.

