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"BITWA O WOZY" W SZCZEGÓŁACH. SĄ WYTYCZNE
MSWIA
Akcja ogłoszona w ubiegłą sobotę przez MSWiA, w której gminy z najwyższą frekwencją mogą wygrać
wozy strażackie dla swojej OSP, wzbudziła nie tylko sporo zainteresowana, ale i sprowokowała
wiele pytań. Na tyle dużo, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowiło
opublikować dokładne wytyczne dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
MSWiA akcję "Bitwa o wozy" ogłosiło w ubiegłą sobotę. W założeniu, 16 nowych średnich
samochodów ratowniczo-gaśniczych, sﬁnansowanych przez MSWiA, traﬁ do gmin do 20 tys.
mieszkańców, które w każdym województwie osiągną największą procentową frekwencję wyborczą w
pierwszej turze wyborów prezydenckich.

W przypadku uzyskania najwyższej procentowej frekwencji wyborczej
w więcej niż jednej gminie w danym województwie, będą brane pod
uwagę: liczba wyjazdów OSP w 2019 r., liczba strażaków mogących brać
czynny udział w działaniach ratowniczych i dyspozycyjność danej OSP
(liczba przypadków, w których jednostka pomimo dysponowania jej, nie
wyjechała do zdarzenia).
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Czytaj też: "Ludzie Munduru" mają parę pytań do kandydatów na prezydenta
Zgodnie z procedurą opublikowaną przez resort spraw wewnętrznych i administracji, jednostki OSP z
gmin, które osiągną najwyższą procentową frekwencję, będą musiały złożyć wniosek o sﬁnansowanie
zakupu wozu. Wnioskowanie, zawarcie umowy na dotację i jej rozliczenie odbywać się będzie – jak
przekonuje MSWiA – zgodnie ze znanymi już przez strażaków ochotników procedurami, zawartymi w
dokumentach:
Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku,
zatwierdzonym 8 kwietnia 2020 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
Tryb i zasady udzielania dotacji z budżetu państwa na zadanie publiczne pod tytułem:
Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego.

Wytyczne MSWiA określają też, że maksymalna wartość dotacji - na średni samochód ratowniczogaśniczy - to 800 000 zł. Do wyznaczenia jednostki ubiegającej się o doﬁnansowanie upoważniony jest
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu z zarządem gminy. W każdym
województwie doﬁnansowanie może uzyskać tylko jedna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.
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