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ZAB.0025.6.2021 

 

UCHWAŁA NR 385/21 

ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

o zmianie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu 

Włocławskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego. 

Na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 961 i 1610), art. 35, art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 

o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.
1)

)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Załącznik do uchwały nr 67/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. Zarządu Powiatu we Włocławku 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Włocławskiego dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego, zmieniony uchwałą nr 210/20 z dnia 

13 lutego 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych 

z budżetu Powiatu Włocławskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego, 

otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włocławskiemu oraz Naczelnikowi Wydziału Edukacji 

i Spraw Społecznych. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2021 r. 

 

Zarząd Powiatu w składzie: 

Roman Gołębiewski 

Jan Ambrożewicz 

Agata Marta Wojtkowska 

Jacek Roman Jabłoński 

Grzegorz Śledziński 

                                                      
1) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 

568, 695, 1175 i 2320. 
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Załącznik do uchwały Nr 385/21 

Zarządu Powiatu we Włocławku 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

Tryb postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Włocławskiego dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego. 

§ 1. Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Powiatu Włocławskiego mogą korzystać 

z  pomocy udzielanej przez Powiat w formie dotacji celowych na podstawie art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz art. 35, art.42 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach. 

§ 2. Łączną kwotę dotacji wymienionej w § 1, w danym roku kalendarzowym określa uchwała budżetowa. 

§ 3. 1. Ochotnicze Straże Pożarne ubiegające się o dofinansowanie składają wniosek wg. wzoru 

stanowiącego załącznik do trybu postepowania w terminie do dnia 31 marca roku budżetowego. 

2. Dotacja celowa może być udzielona w wysokości: 

a) do 8 000,00 zł dla jednostek OSP włączonych w Krajowy System Ratowniczo- 

Gaśniczy, 

b) do 4 000,00 zł. dla pozostałych jednostek. 

§ 4. 1. Podmioty określone w § 1  zobowiązane są  dołączyć także inne dokumenty, o które zwróci się 

Zarząd Powiatu, jeśli charakter realizowanego zadania wymaga ich uzyskania, albo jeśli ich przedłożenie jest 

niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku lub może mieć wpływ na wysokość dotacji. 

2. Złożenie dodatkowych dokumentów, o których mowa w ust. 1 podlega uzupełnieniu w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie, wniosek 

pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 5. Dotacja przekazana z budżetu Powiatu Włocławskiego może być przeznaczona wyłącznie na: 

1) zakup lub dofinansowanie do zakupu umundurowania bojowego oraz środków ochrony osobistej 

strażaków, 

2) zakup lub dofinansowanie środków łączności (lub modernizacji), 

3) zakup lub dofinansowanie do zakupu sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego 

do prowadzenia działań ratowniczych, 

4) zakup lub dofinansowanie do zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych a także ich doposażenia 

w niezbędny sprzęt (lub remont pojazdów), - pojazdy będące własnością OSP, 

5) dofinansowanie do remontu lub modernizacji nieruchomości związanych z ochroną przeciwpożarową 

będących własnością jednostki OSP. 

§ 6. 1. Zarząd Powiatu dokonuje analizy kompletności złożonych wniosków, merytorycznej oraz 

podmiotowo-przedmiotowej ich zasadności oraz opiniuje zasadność wnioskowanej kwoty dotacji. 

2. Przyznana dotacja może być niższa od wnioskowanej. 

3. Decyzja Zarządu Powiatu Włocławskiego w sprawie udzielenia lub nieudzielenia dotacji jest ostateczna 

i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 7. Warunki przekazania dotacji, obowiązki Dotowanego związane z wykorzystaniem i rozliczeniem 

dotacji określone zostaną w Umowie. Integralną częścią umowy jest wniosek o udzielenie dotacji oraz 

dokumenty określone w § 4. 
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Załącznik do trybu postępowania o udzieleniu 

dotacji celowych z budżetu Powiatu Włocławskiego 

dla OSP z terenu Powiatu Włocławskiego 

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Włocławskiego 

w roku…….. 

 
............................................. dn. ....................................... 

Miejscowość                         Data 

......................................................................... 
(pieczęć nagłówkowa jednostki) 

               Zarząd Powiatu we Włocławku 

                                                                                              ul. Cyganka 28 

                                                                                           87-800 Włocławek 

Wniosek 

Zwracam się z wnioskiem o udzielenie dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Włocławskiego na realizację:       

zadania/zakup:...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

      nazwa zadania/zakupu  

w kwocie:..................... słownie:……………………………………………………… 

UWAGA 

zadanie/zakup wyłącznie na cele wymienione w § 5 „Trybu postępowania o udzielenie dotacji 

celowych z budżetu Powiatu Włocławskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu 

Włocławskiego” 

INFORMACJE OGÓLNE 

Nazwa wnioskodawcy – 

Jednostka OSP  

w………….. 

……………………………

………… 

……………………………

………… 
 

 

 

1. jednostka OSP włączona w Krajowy System Ratowniczo -   

Gaśniczy    
 

2. pozostała jednostka OSP 

 
                                                       (właściwe podkreślić) 

Numer w Krajowym 

Rejestrze Sądowym 
(jeżeli dotyczy) 
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Adres (miejscowość, ulica, 

numer budynku/lokalu, kod 

pocztowy, poczta) 

 

Telefon (fax)  

E-Mail   
 

Numer rachunku 

bankowego jednostki OSP 
 
Nazwa Banku 

 

 
Osoba  do 

kontaktu 
 

imię  

i nazwisko  
 

telefon 
kontaktowy 

 

Fax/ E-mail 
 

 

 Osoby  upoważnione do reprezentowania OSP 

Imię Nazwisko Nr. Telefonu 
Zgoda / Podpis * 
Pieczęć imienna 

Uwagi 

    Prezes 

    Skarbnik 

*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do udzielenia 

dotacji celowej dla Jednostek OSP z terenu Powiatu Włocławskiego (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) 

DANE W RUBRYKACH PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI! 
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UZASADNIENIE 

 

Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 

poz.620 z późn. zm.) OSP funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo 

o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 poz.210 z późn. zm.). W tej ustawie usankcjonowano dwie formy prawne 

stowarzyszenia: 

1.  stowarzyszenie posiadające osobowość prawną – art. 8 w związku z art. 17 ustawy. 

2. stowarzyszenie zwykłe - art.  40 ustawy,  nieposiadające osobowości prawnej, a tym samym 

niepodlegające wpisowi do ww. rejestru.   

Ad.1.  zgodnie z przepisem Art.  35 cytowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach - „Stowarzyszenie może 

otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.” 

Ad.2. Art.  42 ust. 3 ustawy – „Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach.”  

Jednocześnie należy zauważyć, że przepis art. 32 ust. 3b, przywołanej na wstępie ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej - określa, że: „Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym 

strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.”  

Z powyżej cytowanych przepisów,  poza wątpliwościami pozostaje okoliczność, że ewentualna pomoc 

finansowa w formie dotacji celowej  dla konkretnych jednostek OSP może - co do zasady, zostać 

przekazana z budżetu powiatu, o ile jednostki te funkcjonują w obszarze właściwości terytorialnej danego 

powiatu. Przekazanie dotacji, określenie na jaki cel (zadania) sposób jej rozliczenia dokonane zostanie 

w zawartej umowie pomiędzy Zarządem Powiatu a jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie 

z przepisami ustawy o finansach publicznych. 

W zwiazku ze zwiększeniem środków finansowych w budżecie Powiatu Włocławskiego na 2021 r. na 

dotacje celowe dla jednostek OSP do kwoty 420 000 zł. Jednostki właczone w Krajowy System Ratowniczo-

Gaśniczy mogą wnioskować o dotacje w wysokości do 8 000 zł. a pozostałe jednostki w kwocie do 4 000 zł. 

 

 

 

 

 


