Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 77/1231/2019
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 22 października 2019 r.
Regulamin Konkursu na udzielenie pomocy finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego
na zakup i dofinansowanie sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem
dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 r. ( II tura)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia Konkursu na udzielenie z budżetu
województwa podlaskiego pomocy finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego
na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych, które nie otrzymały w bieżącym roku (2019 r.) na podstawie
Uchwały Nr IX/99/196 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 maja 2019 r. wsparcia
finansowego - zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Podlaskiego.
3. Celem Konkursu jest udzielenie gminom pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków
województwa podlaskiego z przeznaczeniem dla jednostek OSP na zapewnienie gotowości bojowej,
poprzez zakup umundurowania i sprzętu ratowniczo – gaśniczego.
4. Termin wykorzystania dotacji – do dnia 13 grudnia 2019 r.
5. Samorząd Województwa Podlaskiego przeznacza na realizację Konkursu w 2019 r. (II tura), środki
finansowe w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
6. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków i zawierania umów w ramach Konkursu zwanymi
dalej Beneficjentami, są gminy z terenu województwa podlaskiego, które nie otrzymały w bieżącym
roku (2019 r.) na podstawie Uchwały Nr IX/99/196 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia
31 maja 2019 r. wsparcia finansowego - zwanego dalej Konkursem.
7. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki
Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
§2
ZASADY KONKURSU
1. Przyznana w ramach Konkursu dotacja może być przeznaczona na zakup sprzętu ratowniczo –
gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP z terenu województwa
podlaskiego.
2. Pomoc finansowa może zostać przyznana zarówno na zadania bieżące (tj. zakup węży pożarniczych,
latarek, hełmów itp., zakup umundurowania rozumianego jako specjalistyczna odzież ochronna
wykorzystywana w akcjach ratowniczo - gaśniczych typu ubrania ochronne, buty, rękawice
strażackie, kominiarki itp.), jak i zadania inwestycyjne (tj. zakup defibrylatorów, motopomp, pilarek
ratowniczych, wentylatorów oddymiających itp.).

Jednocześnie w ramach powyższej pomocy dopuszczalny jest remont specjalistycznego sprzętu
przeciwpożarowego oraz remont lub zakup pojazdów specjalistycznych (tj. samochodów pożarniczych,
ratowniczo-gaśniczych itp.)
3. Koszty przesyłki dotyczące zamawianego sprzętu/umundurowania stanowią wydatek
niekwalifikowany.

§3
BENEFICJENCI I WNIOSEK
1. Beneficjentem pomocy finansowej może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego szczebla
gminnego z terenu województwa podlaskiego, która nie otrzymała w bieżącym roku na podstawie
Uchwały Nr IX/99/196 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 maja 2019 r. wsparcia
finansowego.
Wniosek złożony przez jednostkę OSP nie będzie rozpatrywany.
2. Beneficjent może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zakup sprzętu
ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla dowolnej liczby jednostek OSP ze swojego obszaru.
3. W celu uzyskania pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego Beneficjenci składają
poprawnie wypełnione wnioski w wersji papierowej lub elektronicznej (zgodnie z instrukcją
wypełniania wniosku stanowiącą zał. Nr 2 do niniejszego regulaminu) do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego.
4. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1
do niniejszego regulaminu. Wzór wniosku zostanie udostępniony na stronie internetowej wraz
z instrukcją jego wypełniania pod adresem: www.wrotapodlasia.pl (strona główna – „Pomoc
finansowa jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego na zakup
sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP).
5. Maksymalna wysokość pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego dla jednego
wniosku może wynieść do 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
6. Wypełnione wnioski w wersji papierowej lub elektronicznej należy składać osobiście
lub za pośrednictwem poczty na poniższy adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Infrastruktury i Transportu
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
7. Termin naboru wniosków: od dnia 23 października 2019 r. do dnia 6 listopada 2019 r.
8. W przypadku wniosków przesłanych pocztą o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu wniosku
do ww. Urzędu.
9. Wnioski złożone bez zachowania terminu naboru nie będą rozpatrywane.
10.Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
11.Wnioski rozpatruje Komisja „ds. rekomendowania podziału środków finansowych przeznaczonych
jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania
dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, powołana zarządzeniem Marszałka Województwa
Podlaskiego.
12.Lista Beneficjentów wraz z wysokością przyznanej przez Sejmik Województwa Podlaskiego pomocy
finansowej, zostanie opublikowana na stronie internetowej: bip.umwp.wrotapodlasia.pl

§4
OCENA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
1. Oceny złożonych przez Beneficjentów wniosków dokonuje powołana Zarządzeniem Marszałka
Województwa Podlaskiego Komisja „ds. rekomendowania podziału środków finansowych
przeznaczonych jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego
i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
2. W skład Komisji wchodzi trzech przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
3. Praca komisji zostanie zakończona protokołem zawierającym wykaz potencjalnych Beneficjentów
rekomendowanych do otrzymania pomocy finansowej wraz z proponowanymi kwotami
dofinansowania.
4. Komisja przygotowuje Zarządowi Województwa Podlaskiego wykaz potencjalnych Beneficjentów
rekomendowanych do otrzymania pomocy finansowej wraz z propozycją kwot dofinansowania.
§5
KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Przyjmuje się następujące kryteria oceny przy rozpatrywaniu złożonych wniosków:


wysokość wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego oraz sfinansowanie
części wydatków z innych źródeł gminy;
 stopień zaangażowania danej jednostki OSP w akcjach ratowniczych na terenie gminy;
 stopień wyposażenia jednostek OSP w sprzęt ratowniczo – gaśniczy;
 szczególne potrzeby jednostek OSP powstałe wskutek zdarzeń losowych (tj. kradzieży,
dewastacji, zniszczenia).
Ponadto Komisja przy ocenie wniosków będzie brała pod uwagę położenie geograficzne jednostek
OSP oraz stopień zagrożenia klęskami żywiołowymi na podstawie informacji zawartych w treści
wniosku.
2. Komisja tworzy listę rankingową (tj. wykaz potencjalnych Beneficjentów rekomendowanych
do otrzymania pomocy finansowej wraz z propozycją kwot dofinansowania) z uwzględnieniem
Beneficjentów rekomendowanych do przyznania dotacji.
3. Lista rankingowa o której mowa w ust. 2, kierowana jest pod obrady Zarządu Województwa
Podlaskiego, który zatwierdzając wyniki Konkursu przygotowuje Sejmikowi Województwa Podlaskiego
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej wybranym Beneficjentom.
4. Sejmik Województwa Podlaskiego w oparciu o wyniki Konkursu podejmuje decyzję o udzieleniu
pomocy finansowej Beneficjentom mającym otrzymać pomoc finansową wraz z wysokością
przyznanych im kwot dofinansowania w drodze uchwały.
5. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji uwzględnia się kwotę zaplanowaną na ten cel
w budżecie Województwa Podlaskiego, o której mowa w § 1

§6
UMOWA DOTACJI I JEJ ROZLICZENIE

1. O przyznaniu dotacji Beneficjent zostanie poinformowany w formie pisemnej lub elektronicznej.
2. Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego nastąpi na podstawie pisemnej umowy
z Beneficjentem.
3. Podstawą do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, będzie uchwała Sejmiku Województwa
Podlaskiego, o której mowa w § 5 ust. 4.
4. Umowa określi zakres, warunki i terminy realizacji zadania. Wzór umowy zostanie przyjęty uchwałą
Sejmiku Województwa Podlaskiego w zakresie udzielenia pomocy finansowej wybranym
Beneficjentom.
5. Podpisywanie umów odbywać się będzie na zasadach i w terminach uzgodnionych z Zarządem
Województwa Podlaskiego, po złożeniu przez Beneficjenta niezbędnych informacji do zawarcia
umowy.
6. Wszelkie zmiany związane z zakresem realizowanego zadania wynikłe w trakcie realizacji umowy
powinny być zgłaszane na bieżąco do Departamentu Infrastruktury i Transportu UMWM.
7. Beneficjent, któremu przyznano dotację i z którym zawarto umowę na udzielenie pomocy finansowej,
zobowiązany jest złożyć w terminie określonym w umowie, sprawozdanie końcowe z realizacji zadania
- wzór sprawozdania stanowić będzie załącznik Nr 1 do umowy.
8. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania jej nienależnie
lub w nadmiernej wysokości, skutkuje jej zwrotem do budżetu Województwa Podlaskiego w części,
która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana
w nadmiernej wysokości, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
869 z późn. zm.).
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin zostanie zamieszczony na poniższych stronach internetowych:


bip.umwp.wrotapodlasia.pl



www.wrotapodlasia.pl

2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
3. Złożenie wniosku o udzielenie pomocy finansowej w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami.
§8
ZMIANY W KONKURSIE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad, wymagań i treści dokumentów konkursowych,
o czym niezwłocznie informuje Uczestników Konkursu, poprzez umieszczenie stosownych informacji
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, przedłużenia terminu składania wniosków
oraz przedłużenia rozstrzygnięcia Konkursu.

