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Projekt współfinansowany przez  

Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju  

Regionalnego 

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2007-2013, Oś. Priorytetowa nr 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie 

zagrożeniom”, działanie 4.4 „Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom”    

 

Projekt „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego realizowanego przez 

jednostki straży pożarnych z Gminy Cieszanów” Nr RPPK.04.04.00-18-031/09 

realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Marszałkiem Województwa 

Podkarpackiego Nr UDA- RPPK.04.04.00-18-031/09-00 w dniu 2010-05-10. 
 

Inwestycja dotyczy modernizacji obiektów OSP oraz zakupów samochodu, sprzętu  

i wyposażenia ratowniczo gaśniczego dla jednostek OSP w Cieszanowie i Niemstowie, 

należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

 

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Cieszanów działająca w partnerstwie z 

stowarzyszeniami: OSP w Cieszanowie i OSP w Niemstowie.  Ww. OSP będą także 

podmiotami odpowiedzialnymi za eksploatację produktów inwestycji po jej zakończeniu. 

Celem głównym projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w Gminie Cieszanów 

i w powiecie lubaczowskim pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych. 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców obszaru oddziaływania inwestycji oraz 

zapewnienia bezpiecznych warunków gospodarowania konieczne jest wsparcie struktur 

odpowiedzialnych za ratownictwo w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych, zagrożeń 

technicznych, chemicznych, powodzi itp. Doposażenie jednostek OSP w Cieszanowie  

i Niemstowie w niezbędny sprzęt (motopompy, pojazd ratownictwa drogowego, łodzie) 

podniesie ich sprawność ratowniczą oraz zapewni szersze możliwości systemowej współpracy 

w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

Podniesienie poziomu szeroko rozumianego bezpieczeństwa podniesie konkurencyjność 

Gminy i regionu lubaczowskiego  oraz przyczyni się do poprawy warunków życia jego 

mieszkańców. 

Projekt realizowany od I do IV kwartału 2010 roku. Nakłady finansowe dotyczące 

całego projektu to 1 571 877,09 zł., przy 85% udziale dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2015. Wydatki kwalifikowane 

wynoszą 1 560 049,54 zł.  
 
Tabela 1. Uproszczone zestawienie wydatków projektu i poziomu dofinansowania. 

Wartość ogółem 

(w zł): 
1 571 877,09 

Wnioskowane 

dofinansowanie (razem, w 

zł): 
1 326 042,10 

% dofinansowania: 85,00 

- w tym wnioskowane 

dofinansowanie  

z EFRR (w zł) 

1 326 042,10 

Wydatki 

kwalifikowane  

(w zł): 

1 560 049,54 

- w tym wnioskowane 

dofinansowanie 

(z budżetu państwa, w zł) 

0,00 
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Projekt realizowany jest w przez Gminę Cieszanów działającą w porozumieniu  

z stowarzyszeniami: Ochotniczą Strażą Pożarną w Cieszanowie i Ochotniczą Strażą Pożarną 

w Niemstowie. Zmodernizowane obiekty, zakupiony samochód ratowniczy i wyposażenie 

strażackie będą służyć zapobieganiu i usuwaniu skutków zagrożeń na terenie Gminy 

Cieszanów. Ze względu na to, że jednostki OSP w Cieszanowie i Niemstowie należą do 

Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, sprzęt będzie wykorzystywany w akcjach 

prowadzonych na terenie innych miejscowości – przede wszystkim z powiatu 

lubaczowskiego, według poleceń kierujących działaniami ratowniczymi (KP PSP Lubaczów).  

 

Oddziaływanie społeczno – gospodarcze projektu: 

 znaczna poprawa możliwości i efektywności prowadzonych akcji ratowniczo gaśniczych przez 
OSP w Cieszanowie i Niemstowie, 

 skrócenie czasu reakcji na zgłoszone zagrożenie i rozpoczęcia skutecznej akcji ratowniczej, 

 zmniejszenie skutków zaistniałych pożarów i innych zagrożeń, 

 zmniejszenie ryzyka i skutków powodzi / podtopień, 

 zmniejszenie ryzyka transportu materiałów niebezpiecznych (drogi wojewódzkie, tranzyt do 
przejścia w Budomierzu i do Leżajska), 

 podniesienie poziomu ochrony obiektów zabytkowych oraz infrastruktury publicznej, 

 podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu lubaczowskiego, 

 pośrednio - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej przedmiotowego obszaru oraz poprawa 
warunków życia miejscowej ludności.  

 wsparcie dla działalności prewencyjnej, szkoleniowej oraz kulturalno-wychowawczej 
prowadzonej przez OSP w Cieszanowie i Niemstowie. 

 

W wyniku realizacji Projektu planowana do osiągnięcia roczna liczba osób objętych ochroną 

przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony  wyniesie ok. 21108.  
 

Inwestycja dotyczy: 

 rozbudowy budynku OSP w Niemstowie (garaże, pomieszczenia socjalne, suszarnia z płuczką 
do wężów, szatnia, wyciąg spalin, instalacje wewnętrzne), 

 przebudowy wjazdu do remizy OSP Cieszanów, wymiana drzwi, ocieplenie budynku OSP w 
Cieszanowie, 

 zakup średniego wozu ratownictwa drogowego dla OSP Niemstów, 

 zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego, radiostacji i ubrań strażackich, które 
wyszczególniono w poniższej tabeli.  
 

Wyszczególnienie 
Sprzętu 

Razem 
OSP 

Cieszanów 
OSP 

Niemstów 

Średni samochód strażacki – 1 szt. 1 0 1 

Sztormiaki 23 szt. 23 12 11 

Buty 24 pary 24 12 12 

Ubranie specjalne UPS 24 kpl. 24 12 12 

Hełm 38 szt. 38 19 19 

Rękawice 22 szt. 22 11 11 

Pompa pływająca Niagara szt. 2 2 1 1 

Pompa szlamowa szt. 2 2 1 1 

Aparaty oddechowe szt. 22 22 11 11 

Piła łańcuchowa do drewna szt. 1 1 
 

1 

Agregat prądotwórczy szt. 4 4 2 2 

Radiostacja samochodowa szt. 2 2 1 1 

Radiostacja nasobna szt. 6 6 3 3 
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Kombinezon pszczelarski szt. 6 6 3 3 

Zestaw pompowy ciągniony szt. 2 2 1 1 

Zakup łodzi ratowniczych 4 miejsc. - 4 szt. 4 2 2 

Syrena alarmowa szt. 3 3 1 2 

Drabina aluminiowa 3 przęsłowa - 2 kpl. 2 1 1 

Maszty oświetleniowe z najaśnicami 2 kpl. 2 1 1 

Mostki przejazdowe 2 kpl. 2 1 1 

Razem 192 95 97 

 

Pojazd, będzie garażowany w obiekcie OSP w Niemstowie, łodzie rozlokowane 

zostaną w jednostkach Cieszanowie i w Niemstowie. Ww. obiekty stanowią własność 

samorządu gminnego, użyczonego nieodpłatnie dla OSP. 

Obszar bezpośredniego oddziaływania inwestycji obejmuje zasięg działania jednostki straży 

pożarnej objętej projektem, który określono na podstawie rejestru wyjazdów do akcji.   

 
Osiągnięte będą następujące wskaźniki produktu: 
 

Nazwa wskaźnika produktu 

2010 

Wartość 
wskaźnika w 

roku 
docelowym 

P.53.1.1 Liczba zakupionych wozów pożarniczych 
wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania skutków katastrof (szt.) 

1 

RP.53.1.2 Liczba zmodernizowanych obiektów 
wykorzystywanych przez jednostki odpowiedzialne za 
podejmowanie działań ratowniczych w sytuacji pożarów, 
klęsk żywiołowych, awarii i katastrof technicznych, 
chemicznych i ekologicznych 

2 

RP.53.1.4 Powierzchnia zmodernizowanych 
obiektów wykorzystywanych przez jednostki 
odpowiedzialne za podejmowanie działań ratowniczych w 
sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, awarii i katastrof 
technicznych, chemicznych i ekologicznych 

330,68m2 

RP.53.1.7 Liczba zakupionego sprzętu/ wyposażenia w 
ramach projektów w zakresie zabezpieczenia przed 
pożarami lasów i innymi zagrożeniami 

191 szt. 

 
 
 

 
 



4 

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 

 
 

„Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego realizowanego 

przez jednostki straży pożarnych z Gminy Cieszanów” 
 

Całkowita wartość projektu – 1 571 877,09 PLN 
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 326 042,10 PLN 

Nazwa beneficjenta – Gmina Cieszanów 
 

    
www.cieszanow.eu                                                                 www.rpo.podkarpackie.pl    
                

 
 

 

 
 


