
Uchwała nr 111/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 9 lipca 2019 r. 
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2019  
 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20, w związku z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Udziela się pomocy finansowej dla gmin/miast ubiegającym się, o dofinasowanie zakupu 
nowych ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem 
ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, nowych lekkich samochodów 
ratowniczo-gaśniczych oraz nowego sprzętu specjalistycznego, w ramach zadania OSP-
2019, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do uchwały. 

2. Pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, udziela się w formie dotacji celowej,  
w łącznej wysokości 7 000 000,00 zł. 

3. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana na podstawie umów 
określających szczegółowe warunki jej udzielania, przeznaczenia i zasad rozliczania.  

 

§ 2. 

Środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 2, zostały zaplanowane w budżecie 
Województwa Mazowieckiego na rok 2019 – przyjętym uchwałą nr 19/18 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. sprawie uchwały budżetowej 
Województwa Mazowieckiego na 2019 rok1, (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 13184) –  
w   dziale 754, rozdziale 75412, § 6300 - 6 895 500,00 zł oraz w dziale 754, rozdziale 75412, 
§ 2710 – 104 500,00 zł i pochodzą z dochodów własnych. 
 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Ludwik Rakowski 
 

                                                
1 Zmienionej uchwałą nr 2/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 
Maz. poz. 1461), uchwałą nr 19/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 
Maz. poz. 2520) oraz uchwałą nr 28/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 r.  
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4067). 
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Uzasadnienie 

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 2 kwietnia 2019 r., przyjął informację  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP-2019 na zakup nowych 
ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym 
zamontowanym na stałe, nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz nowego 
sprzętu specjalistycznego. W budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2019 przyjętym 
uchwałą nr 19/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. sprawie 
uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok, z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2018 r. poz. 13184), na ten cel przeznaczono kwotę 7 000 000,00 zł.  

Realizacja zadania w 2019 r. jest doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
które spełniają lub pretendują do spełnienia warunków włączenia do Krajowego Systemu 
Ratowniczo Gaśniczego.  

Zgodnie z zasadami udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania OSP-2019 
określonymi na posiedzeniu 2 kwietnia 2019 r. w informacji w sprawie zadania 
polegającego na udzieleniu pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych 
ciężkich i średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze sprzętem ratowniczo – 
gaśniczym zamontowanym na stałe, nowych lekkich samochodów ratowniczo-
gaśniczych oraz nowego sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych „OSP – 2019”, zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019” – dot. 
remontu budynków będących w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
zakupu środków ochrony indywidualnej dla strażaków z jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych przewidziana wysokość kwoty dofinansowania, do zakupu: 

 nowego ciężkiego lub średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem 
ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe wyniesie do 100.000,00 zł; 

 nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 50.000,00 zł. 

 sprzętu specjalistycznego nie przekroczy 50 % wartości poszczególnej wnioskowanej 
rzeczy; 

W ramach naboru o pomoc złożonych zostało 274 wniosków na łączną kwotę  
13 006 781,32 zł. 

Komisja OSP-2019 powołana Zarządzeniem Marszałka nr 69/19 z dnia 29 kwietnia br., 
zgodnie z przyjętym harmonogramem, przeprowadziła analizę złożonych wniosków.  
W wyniku ww. analizy została przygotowana lista gmin/miast, w której Komisja rekomenduje 
Zarządowi Województwa Mazowieckiego 103 gmin z przeznaczeniem dla 118 jednostek 
OSP do otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Środki finansowe, zgodnie 
z przedstawioną listą rekomendującą, zostaną przeznaczone na zakup 72 samochodów 
ratowniczo-gaśniczych w kwocie 6 550 000,00 zł oraz zakup sprzętu specjalistycznego dla 
46 jednostek OSP w kwocie 450 000,00 zł. 

Przedstawiając powyższe Zarząd Województwa Mazowieckiego wnosi pod obrady Sejmiku 
Województwa przedmiotowy projekt uchwały wraz listą gmin/miast z jednostkami 
Ochotniczych Straży Pożarnych Mazowieckiego rekomendowanych do udzielenia pomocy 
finansowej. 


