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DRUGA TURA "BITWY O WOZY" ROZSTRZYGNIĘTA
"Otrzymaliśmy od PKW listę gmin z najwyższą frekwencją wyborczą w II turze wyborów na terenie
byłych 49 województw z wyłączeniem laureatów z I tury" - poinformował wiceminister Paweł
Szefernaker. Jak zaznaczył, oﬁcjalne promesy na zakup wozów strażackich traﬁą do nich w ciągu
dwóch tygodni.
"Bitwa o wozy" przez MSWiA została ogłoszona tuż przed głosowaniem w pierwszej turze wyborów
prezydenckich. Resort spraw wewnętrznych zdecydował się na kontynuowanie konkursu, w którym
gminy w całej Polsce w zamian za wysoką frekwencję otrzymają promesy na zakup samochodów
ratowniczo-gaśniczych dla swoich OSP o wartości 800 tys. złotych. Zasady w drugiej turze zostały
jednak nieco zmienione. Do wygrania było więcej samochodów, a przy obliczaniu frekwencji pod
uwagę były brane jedynie głosy oddane przez mieszkańców danego terenu.
Czytaj też: Strażacy i strażnicy graniczni mogą liczyć na nagrody za działania podczas pandemii
Znamy już wyniki drugiej tury wyborów, a także listę gmin z najwyższą frekwencją, do których traﬁ
kolejna transza promes na wozy. Jak poinformował na Twitterze wiceminister Paweł
Szefernaker, wójtowie i burmistrzowie wskazanych gmin otrzymają je w ciągu dwóch tygodni.

Otrzymaliśmy od PKW listę gmin z najwyższą frekwencją wyborczą w II turze wyborów na
terenie byłych 49 województw z wyłączeniem laureatów z I tury. W ciągu dwóch tygodni
wójtowie i burmistrzowie otrzymają w @MSWiA_GOV_PL oﬁcjalne promesy na zakup
wozów strażackich. #BitwaOWozy pic.twitter.com/zXd6aeDSC2
— Paweł Szefernaker (@szefernaker) July 15, 2020
Wozy traﬁą do 49 gmin z najwyższą frekwencją z terenu województw sprzed zmiany podziału
administracyjnego kraju w 1999 roku. O kolejne promesy nie mogły się jednak ubiegać jednostki,
które otrzymały je w pierwszej turze profrekwencyjnej akcji. Tym razem na pierwszej pozycji znalazła
się gmina Klwów, w której odnotowano ponad 94-proc. frekwencję.
Na początku lipca okazało się, że gminą z najwyższą, 86-proc. frekwencją w pierwszej edycji "Bitwy o
wozy" był Rewal w województwie zachodniopomorskim. Na podium znalazła się też nadmorska Łeba
(woj. pomorskie) i gmina Michałowice z województwa mazowieckiego. Frekwencja wyniosła tam
odpowiednio 85 i 81 proc. W 10 na 16 gmin, które otrzymały promesy na zakup nowych samochodów,
w pierwszej turze zwyciężył Rafał Trzaskowski, w 6 gminach wygrał Andrzej Duda.

Czytaj też: Finał akcji "Bitwa o wozy". Wiemy, które gminy otrzymają promesy na nowe samochody
To nie jedyne samochody jakie w tym roku traﬁą do OSP w całej Polsce. W 2020 roku MSWiA
zdecydowało się na doﬁnansowanie zakup 517 wozów, które przekazano ochotniczym strażom
pożarnym. Warunkiem otrzymania doﬁnansowania było przekazanie przez samorząd wkładu własnego
w wysokości 200 tys. zł. Jak jednak zaznaczało MSWiA, część samorządów - zazwyczaj poniżej 20 tys.
mieszkańców - nie dysponowała takimi środkami i to właśnie do nich skierowana została akcja "Bitwa
o wozy".

