
ZARZĄDZENIE Nr 698/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 8 listopada 2018 r.

w  sprawie  nieodpłatnego  przekazania  na  własność  sprzętu  i  wyposażenia  
jednostkom ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Kalisza.

Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991  r.  o  ochronie  przeciwpożarowej  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  620)  zarządza  się  co
następuje:

§1

1. Postanawia  się  przekazać  nieodpłatnie  na  własność  jednostkom  ochrony
przeciwpożarowej z terenu miasta Kalisza następujący sprzęt i wyposażenie:

1) Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu:
a) torba PSP R1 (BurnTec, maski) – 1 kpl. 3.348 zł.,
b) podpora stabilizacyjna PT 1200z – 1 szt. 3.866,40 zł.,
c) miernik wielogazowy – O2, CO,H2S, wybuchowość – Altair 4X – 1 szt. 2.829 zł.,
d) parawan ochronny GT 020 (160 cm) + napis STRAŻ – 1 szt. 1.230 zł.

o łącznej wartości: 11.273,40 zł.

2) Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis:
a) torba PSP R1 (BurnTec, maski) – 1 kpl. 3.348 zł.,
b) podpora stabilizacyjna PT 1200z – 1 szt. 3.866,39 zł.,
c) parawan ochronny GT 020 (160 cm) + napis STRAŻ – 1 szt. 1.230 zł.,
d) najaśnica Streamlight SCENE LIGHT, 5300 lm, ładowalna L-45671 – 1 szt. 3.567 zł.,
e) zestaw szyn Kramera w powleczeniu z torbą – 1 szt. 399,60 zł.,
f) latarka kątowa bateryjna 4xAA M-Fire AG, Atex (PHH0021) – 4 szt. 1.082,40 zł.,
g) składany bosak lekki, dielektryczny Nupla 90 cm plus uchwyt dielektryczny Nupla
90 cm, grip D plus przedłużka dielektryczna Nupla 90 cm – 1 szt. 1.459,01 zł.

o łącznej wartości: 14.952,40 zł.

3) Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Sulisławice:
a) torba PSP R1 (BurnTec, maski) – 1 kpl. 3.348 zł.,
b) miernik wielogazowy – O2, CO,H2S, wybuchowość – Altair 4X – 1 szt. 2.829 zł.,

o łącznej wartości: 6.177 zł.

4) Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Piwonice:
a) latarka kątowa bateryjna 4xAA M-Fire AG, Atex (PHH0021) – 2 szt. 541,20 zł.

o łącznej wartości: 541,20 zł.

5) Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu:
a) torba PSP R1 (BurnTec, maski) – 1 kpl. 3.348 zł.,
b) defibrylator PHILIPS HeartStart FRx, zestaw z torbą, baterią i elektrodami – 1 szt.
5.724 zł.

o łącznej wartości: 9.072 zł.



2. Przekazanie  sprzętu  i  wyposażenia  jednostkom  nastąpi  stosownymi  umowami
darowizny.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Kalisza.

§3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński
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