
Uchwała nr 202/16 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 21 listopada 2016 r. 
 

zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla gmin/miast z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów 
ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na 
stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych 

 

Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), w związku art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 8851) - uchwala się, 
co następuje: 
 

§ 1. 

Załącznik do uchwały nr 73/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 r.  
w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin/miast  
z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem 
ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego 
dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zmienionej uchwałą nr 121/16 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016 r. oraz uchwałą nr 162/16 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 r., otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Bożenna Pacholczak 

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2103 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 
1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890 oraz  
z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454. 
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Uzasadnienie 

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 73/16 z dnia 16 maja br., zmienioną 
uchwałą nr 121/16 z dnia 5 września br. oraz uchwałą nr 162/16 z 24 października 2016 r. 
przyznał pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gmin/miast z przeznaczeniem na 
dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Pomoc finansowa została 
udzielona z Samorządowego Programu dotyczącego pomocy finansowej dla gmin/miast  
w ramach zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-
gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP-2016-2017”.  

Ww. Program zakłada, że pomoc finansowa Województwa w przypadku zakupu sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego nie może przekroczyć 25% całkowitych kosztów, a w przypadku 
zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym 
zamontowanym na stałe wyniesie do 100.000,00 zł.  

Z uwagi na trudną sytuację finansową Gmina Sypniewo zrezygnowała z przyznanej pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na 2016 r. 

Zgodnie z Programem „OSP-2016-2017” Zarząd Województwa Mazowieckiego w trakcie 
jego realizacji, dopuścił możliwość podziału oszczędności, Komisja do spraw 
rekomendowania Zarządowi Województwa Mazowieckiego jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych na wyposażenie których gmina/miasto otrzyma od Samorządu Województwa 
Mazowieckiego pomoc finansową z utworzonych oszczędności zarekomendowała 
przyznanie dofinansowania z zaoszczędzonych środków finansowych na 2016 r. w kwocie 
100.000,00 zł, zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem 
ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe Gminie Miasto Pionki, OSP Pionki. 

W związku z powyższym celem przyznania przedmiotowej dotacji gminie miasto Pionki 
uzasadnione jest podjęcie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego niniejszej uchwały.  


