Załącznik nr 1 do Uchwały 38/2012
Prezydium ZOW ZOSP RP

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI
DO ZAKUPU SPRZĘTU I UMUNDUROWANIA DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
W WOJ. MAZOWIECKIM

1. Ochotnicze straże pożarne wypełniające zadania statutowe mogą korzystać z przewidzianych
prawem form pomocy udzielanej przez Związek OSP RP w postaci dotacji i dopłat do zakupu
sprzętu i umundurowania. Środki finansowe na ten cel Związek otrzymuje od :
Ministra Spraw Wewnętrznych – na podstawie corocznie zawieranej umowy;
zakładów ubezpieczeń przekazywanych corocznie ZG ZOSP RP na podstawie art. 38 ust. 1
a z dnia 24 sierpnia 1991r. ustawy o ochronie przeciwpożarowej .
2. Środki o których mowa w pkt 1. Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. Mazowieckiego otrzymuje
po dokonaniu przez Zarząd Główny Związku OSP RP ich rozdziału na poszczególne oddziały
wojewódzkie – proporcjonalnie do ilości OSP.
3. Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. Mazowieckiego wykonuje zadania w zakresie rozdziału i
rozliczenia środków finansowych dla ochotniczych straży pożarnych zgodnie z procedurami
przyjętymi przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP - przy pomocy Biura Zarządu OW
ZOSP RP , Biur Terenowych ZOSP RP, zarządów oddziałów powiatowych i gminnych ZOSP RP
z woj. mazowieckiego.
4. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie przez ochotniczą straż pożarną we
właściwym terytorialnie biurze stosownego wniosku, oraz uzyskanie wymaganych opinii .
5. Biura w oparciu o złożone wnioski opracowują propozycje rozdziału środków dla OSP w
wysokości wynikającej z ustalonych przez Prezydium ZG ZOSP RP wysokości dopłat do
określonego rodzaju sprzętu i umundurowania.
6. Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP woj. mazowieckiego, które może upoważnić w tym zakresie Prezesa ZOW ZOSP RP oraz
wiceprezesa ZOW ZOSP RP z terenu działania biura.
7. Termin składania wniosków na dany rok określa się na 15 lutego, wnioski złożone po tym
terminie będą rozpatrywane w miarę możliwości finansowych.
8. Kryteriami do przyznania dotacji są :
wywiązywanie się OSP z obowiązku opłacenia składki członkowskiej w roku poprzednim i
bieżącym;
posiadanie środków własnych lub samorządu na współfinansowanie dotowanych
zakupów;
konieczność uzupełnienia braków w sprzęcie, aby osiągnąć normatywy wymagane przez
KG PSP dla OSP w KSRG,;
uzupełnienie braków w wyposażeniu w środki ochrony osobistej strażaków;
straty w sprzęcie i umundurowaniu powstałe wskutek prowadzonych akcji ratowniczogaśniczych;
organizacja jubileuszu;
udział OSP w realizacji zadań statutowych i aktywność w środowisku lokalnym;
przestrzeganie zasad i terminów związanych z rozliczeniem otrzymanych środków w
latach ubiegłych;
pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji mają te OSP, które w ostatnich dwóch latach ich nie
otrzymały.
9. Decyzje o udzieleniu dotacji do zakupu sprzętu i umundurowania nie podlegają zaskarżeniu.

Warszawa, 11 grudnia 2012 r.

