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MSWIA: ROZSTRZYGNIĘCIE AKCJI "BITWA O WOZY"
PO PISEMNYM POTWIERDZENIU FREKWENCJI
PRZEZ PKW
Obecnie MSWiA czeka na pisemne potwierdzenie przez PKW frekwencji wyborczej w poszczególnych
gminach. Po otrzymaniu tych danych poinformujemy o szczegółach rozstrzygnięcia akcji "Bitwa o
wozy" - poinformowało we wtorek MSWiA.
20 czerwca na konferencji prasowej MSWiA zapowiedziało profrekwencyjną akcję "Bitwa o wozy". Jak
informował wtedy wiceszef tego resortu Maciej Wąsik, po jednej z gmin do 20 tys. mieszkańców z
najwyższą frekwencją w wyborach 28 czerwca z każdego z województw otrzyma środki na
sﬁnansowanie średniego wozu gaśniczego.
Z informacji resortu spraw wewnętrznych i administracji wynika, że w 2020 roku doﬁnansowano zakup
rekordowej, jak zaznaczono, liczby 517 samochodów, które przekazano strażom pożarnym, a
warunkiem tego było, aby samorząd przekazał wkład własny w wysokości 200 tys. zł. Jak jednak
zaznaczono, część samorządów - zazwyczaj poniżej 20 tys. mieszkańców - nie miała wkładu własnego.
To właśnie do nich skierowana została akcja "Bitwa o wozy".
Zgodnie z wytycznymi MSWiA, 16 nowych średnich wozów ratowniczo-gaśniczych traﬁ do gmin do 20
tys. mieszkańców, które w każdym województwie osiągną największą procentową frekwencję
wyborczą w pierwszej turze wyborów prezydenckich.
Czytaj też: "Bitwa o wozy" w szczegółach. Są wytyczne MSWiA
Jak poinformowało MSWiA, 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. Zgodnie z procedurą, jednostki OSP z gmin, które osiągną najwyższą procentową frekwencję,
będą musiały złożyć wniosek o sﬁnansowanie zakupu wozu.
Listę gmin z najwyższą frekwencją opublikował już portal Remiza.com.pl. Zgodnie z danymi PKW z
27168 na 27230 obwodów głosowania (99,77 proc.), najwyższą frekwencję odnotowano w
gminie Rewal w województwie zachodniopomorskim - 85,56 proc. W innych województwach gminy z
najwyższą frekwencją to:
dolnośląskie – gm. Czernica – 77,01 proc.
kujawsko-pomorskie – gm. Osielsko – 78,02 proc.
lubelskie – gm. Godziszów – 75,21 proc.

lubuskie – gminy: Świdnica – 68,51 proc., Zabór – 68,72 proc. i Kłodawa – 68,60 proc.
łódzkie – gm. Nowosolna – 77,72 proc.
małopolskie – gm. Żegocina – 75,67 proc.
mazowieckie – gm. Michałowice – 81,24 proc.
opolskie – gminy: Praszka – 66,51 proc. i Skarbimierz – 66,11 proc.
podkarpackie – gm. Cisna – 75,03 proc.
podlaskie – gm. Kulesze Kościelne – 71,92 proc,.
pomorskie – miasto Łeba – 84,88 proc., gm. Jastarnia – 84,20 proc.
śląskie – gm. Koszarawa – 76,81 proc.
świętokrzyskie – gm. Masłów – 68,98 proc.
warmińsko-mazurskie – gm. Stawiguda – 72,41 proc.
wielkopolskie – gm. Suchy Las – 79,69 proc.
MSWiA czeka na potwierdzenie przez PKW frekwencji wyborczej w poszczególnych gminach i, jak
wynika z przekazanych informacji, po otrzymaniu tych danych resort poinformuje o szczegółach
rozstrzygnięcia akcji.
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