
 

 

Ochotnicza Straż Pożarna  w Krośnicy jako lider projektu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Izbicku jako 

partner przystąpiły  do  realizacji  projektu  pod  nazwą „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

potrzeb OSP Krośnica oraz doposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP Krośnica i OSP Izbicko” w  ramach  

Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Oś Priorytetowa 04.00.00 Zapobieganie pożarom   

04.02 - System wczesnego reagowania i ratownictwa   

Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy OSP Krośnica (lider) i OSP Izbicko. Obydwie 

jednostki należą do KSRG, a obszarem ich działania jest powiat strzelecki. W ramach projektu 

przewidziano: zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 

Krośnica, zakup kompresora do napełniania butli tlenem dla OSP Izbicko, zakup sprzętu z zakresu 

ratownictwa medycznego, ratownictwa wodnego i ochrony przeciwpowodziowej dla OSP Krośnica           

i OSP Izbicko, promocję projektu. Potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynika w przypadku OSP                         

w  Krośnicy z posiadania wyeksploatowanego prawie 30 letniego średniego samochodu pożarniczego, 

który ulega częstym awariom i tym samym ogranicza zdolności bojowe jednostki, opóźnia czas jej 

reakcji i niesie za sobą konieczność angażowania dodatkowych sił, co przekłada się na zmniejszenie 

skuteczności działań ratowniczych przy jednoczesnym zwiększeniu ich kosztów, ograniczenie poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców i obniżenie skuteczności zarządzania kryzysowego w Gminie Izbicko. 

Kolejną przesłanką uzasadniającą realizację zaplanowanych działań jest fakt, że obecnie żadna z OSP 

na terenie gminy nie posiada urządzenia do napełniania butli tlenem, co negatywnie odbija się na 

możliwościach jednostek w zakresie ratownictwa medycznego i pomocy ofiarom wypadków 

drogowych. Co więcej obydwie OSP wymagają doposażenia w sprzęt ochrony przeciwpowodziowej, 

ratownictwa wodnego i ratownictwa medycznego.  



Celem głównym projektu jest zwiększenie skuteczności reagowania Ochotniczej Straży Pożarnej         

w Krośnicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicku w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych           

i  cywilizacyjnych. Cel bezpośredni (główny) zostanie osiągnięty poprzez realizację celów pośrednich 

(szczegółowych), zdefiniowanych jako: 

 -unowocześnienie wyposażenia OSP, 

-dywersyfikacja wyposażenia OSP pod kątem podejmowanych działań ratowniczych, 

-dostosowanie OSP do wyzwań związanych ze zmianami klimatu. 

Cele szczegółowe będą realizowane poprzez wskaźniki produktu:  

-Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych 

i usuwania skutków katastrof: wartość bazowa – 0 szt.; wartość docelowa - 1 szt.  

-Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych               

i usuwania skutków katastrof: wartość bazowa – 0 szt.; wartość docelowa - 2 szt.  

Rok osiągnięcia wskaźników produktu: 2018 Pozostałe horyzontalne wskaźniki produktu nie dotyczą 

przedmiotowego projektu i tym samym przyjmują wartości zerowe.  

Mierzalną korzyścią realizacji projektu będzie wzrost liczby ludności odnoszącej korzyści ze środków 

ochrony przed pożarami lasów. Będzie ona realizowana poprzez wskaźnik rezultatu: - 

Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów: wartość bazowa – 0 

osób; wartość docelowa: 1970 osób. Rok osiągnięcia wskaźnika rezultatu: 2019 

Pozostałe horyzontalne wskaźniki rezultatu nie dotyczą przedmiotowego projektu i tym samym 

przyjmują wartości zerowe. Przedmiotowy projekt przyczynia się do realizacji celu szczegółowego            

nr 2 „Zwiększona skuteczność reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych                                  

i cywilizacyjnych” osi priorytetowej IV, ponieważ dotyczy wsparcia służb ratowniczych (OSP Krośnica  

i OSP Izbicko) poprzez: -zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 

wraz z wyposażeniem dla OSP Krośnica, -zakup sprzętu z zakresu ratownictwa medycznego, 

ratownictwa wodnego i ochrony przeciwpowodziowej dla OSP Krośnica, -zakup kompresora do 

napełniania butli powietrznych tlenem dla OSP Izbicko, -zakup sprzętu z zakresu ratownictwa 

medycznego, ratownictwa wodnego i ochrony przeciwpowodziowej dla OSP Izbicko, co przełoży się 

na zwiększenie skuteczności reagowania OSP Krośnica i OSP Izbicko w sytuacji wystąpienia zagrożeń 

naturalnych i cywilizacyjnych. Jako korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia należy wskazać:        

-poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Izbicko i powiatu strzeleckiego oraz ich mienia,              

-krótszy czas reakcji w sytuacji zagrożenia, - zwiększenie możliwości operacyjnych OSP, - oszczędność 

kosztów dla budżetu gminy z tytułu niższego ekwiwalentu wypłacanego dla strażaków za 

przepracowane podczas akcji godziny, - poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa strażaków,            

- podniesienie roli i znaczenia OSP wśród społeczeństwa, - poprawa efektywności zarządzania 

kryzysowego w gminie Izbicko, - zwiększenie stopnia ochrony środowiska naturalnego, - wzrost 

atrakcyjności turystycznej i gospodarczej obszarów objętych przedsięwzięciem, -poprawę jakości 

życia na terenie gminy Izbicko i powiatu strzeleckiego, -zwiększenie skuteczności prowadzonych akcji 

ratowniczych oraz zwiększenie efektywności usuwania skutków klęsk żywiołowych, ekstremalnych 

zjawisk atmosferycznych, poważnych awarii itp. 

Całkowita wartość projektu wynosi: 932 900,00zł  

Wartość wydatków kwalifikowanych z UE wynosi: 932 900,00zł  



Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 746 226,71zł 

 


