URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

OB.633.1.2019

Olsztyn, dn. 09.01.2019 r.

Informacja nt. udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej
w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie
ochrony przeciwpożarowej.
Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że w uchwalonym przez Sejmik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego budżecie województwa na 2019 rok zabezpieczone zostały środki finansowe
w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na udzielenie gminom
z województwa warmińsko-mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Warunkiem udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa na ww. zadania jest spełnienie
następujących wymogów:
Wymagania niezbędne:
1. Termin i miejsce składania wniosków.

- Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej podpisany przez
wójta/burmistrza (właściwego dla wnioskującej gminy/miasta) z odpowiednim uzasadnieniem
należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2019 roku na adres:
„Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn”.
- Złożenie wniosku ww. terminie nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy finansowej.
2. Kto może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej jednostkom OSP?
- Beneficjentem wniosku (wnioskodawcą) może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego
szczebla gminnego z województwa warmińsko-mazurskiego. Wniosek złożony przez jednostkę
Ochotniczej Straży Pożarnej nie będzie rozpatrywany.
3. Na co można otrzymać pomoc finansową?
- Pomoc finansową z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego można otrzymać
na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub przeprowadzenie prac budowlanych (rozbudowa lub
modernizacja) dla jednostki OSP z województwa warmińsko-mazurskiego.
- Pomoc finansowa może zostać przyznana wyłącznie na zadania inwestycyjne.
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4. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy finansowej:
- Kosztorys zadania uwzględniający w szczególności: całkowity koszt zadania, kwotę dofinansowania
ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, udokumentowany udział środków
własnych Gminy.
5. Termin wykorzystania dotacji
- Termin wykonania zadania inwestycyjnego (wydatkowania dotacji celowej) ustala się do dnia
29.11.2019 roku.
Wymagania dodatkowe:
1. Dodatkowe załączniki do wniosku o przyznanie pomocy finansowej:
- Rozszerzony kosztorys zadania uwzględniający również: udział środków własnych jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz inne źródła finansowania*.
* W przypadku otrzymania wsparcia finansowego z innych źródeł należy przesłać potwierdzone za zgodność
z oryginałem kopie dokumentów gwarantujących otrzymanie dodatkowych funduszy.

- W przypadku wnioskowania o pomoc finansową na przeprowadzenie prac budowlanych (rozbudowa
lub modernizacja) jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej należy przesłać harmonogram realizacji
zadania.
- Informacja na temat przyznanych dotacji celowych dla Gminy w latach 2016, 2017, 2018
z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony
przeciwpożarowej.
Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel.: (89) 512 58 94
(P. Rafał Ostoja-Lniski)
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