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Dotacje dla jednostek OSP

Źródła dotacji:

MSWiA – datacja dla jednostek OSP w ksrg na zadanie:

„Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony 

przeciwpożarowej włączonej do  krajowego systemu ratowniczo –

gaśniczego”

MSWiA – datacja dla jednostek OSP na zadanie: Przygotowanie 

jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-

gaśniczych

Fundusz Firm Ubezpieczeniowych – dystrybucja przez Komendanta 

Głównego PSP



Dotacje dla jednostek OSP w ksrg

Kwota dotacji z ksrg za 2017r.

Dla 15 jednostek OSP:

Kwota łączna 212.207zł z czego 210,207zł na wydatki bieżące i 

2000 zł na wydatki inwestycyjne.

- sprzęt techniki specjalnej – 4766zł,

- wyposażenie osobiste i ochronne – 26941 zł,

- środki na zakupy inwestycyjne – 2000zł,

- wydatki bieżące na modernizację i remonty remiz – 178500zł.



Dotacje dla jednostek OSP spoza ksrg

Kwota dotacji z MSWiA za 2017r.

Kwota dotacji MSWiA dla OSP za 2017r.

Dla 24 jednostek OSP:

Kwota łączna 109 700zł. z czego 86200zł na wydatki bieżące i 

23500 zł na wydatki inwestycyjne.

- sprzęt techniki specjalnej (wydatki bieżące) – 15000zł,

- sprzęt techniki specjalnej (wydatki inwestycyjne) – 23500zł,

- wyposażenie osobiste i ochronne – 16000 zł,

- sprzęt łączności – 700zł,

- wydatki bieżące na modernizację i remonty remiz – 49500zł,

- środki neutralizujące – 4050zł,

- remonty samochodów – 950zł.



Dotacje dla jednostek OSP z 

Funduszu Sprawiedliwości
Na całe województwo: 9 926 039,11 zł dla 144
gmin.

Na powiat gorlicki:

Gmina 

Biecz- 70834

Bobowa- 44100

Gorlice- 88181,92

Lipinki- 44999,97

Ropa- 34000

Uście Gorlickie- 78260

razem- 360375,89



Asortyment sprzętowy dotacji MSWiA i KSRG na 2018 w 

zakresie wydatków bieżących - sprzęt transportowy

• przyczepka do transportu sprzętu



Asortyment sprzętowy dotacji MSWiA i KSRG na 2018 w 

zakresie wydatków bieżących - sprzęt uzbrojenia i techniki 

specjalnej

• przewody hydrauliczne

• zestaw do wyważania drzwi,

• nożyce do cięcia pedałów,

• hydrauliczna pompa ręczna,

• łańcuch do rozpieracza ramieniowego,

• końcówki do rozpieracza kolumnowego,

• zestaw ratownictwa medycznego PSP- R1,

• drabina pożarnicza (nasadkowa),

• drabina pożarnicza D10W,

• linka strażacka lina pływająca o wytrzymałości 200kg na bębnie,

• sanie lodowe,

• agregat prądotwórczy min 2,2kW. 



Asortyment sprzętowy dotacji MSWiA i KSRG na 2018 w 

zakresie wydatków bieżących - sprzęt uzbrojenia i techniki 

specjalnej

• zbiornik wodny o pojemności min. 2000dm3,

• gaśnica proszkowa ABC min. 6kg,

• koc gaśniczy,

• wąż ssawny,

• smok ssawny,

• prądownica TURBO,

• wytwornica pianowa, 

• węże tłoczne W-52,

• węże tłoczne W-75,

• węże tłoczne W-110, 

• kurtyna wodna,

• zasysacz liniowy,

• wysysacz głębinowy,

• prądownica pianowa,



Asortyment sprzętowy dotacji MSWiA i KSRG na 2018 w 

zakresie wydatków bieżących - sprzęt uzbrojenia i techniki 

specjalnej

• lanca gaśnicza,

• przełącznik,

• klucze do łączników,

• myjka do węży,

• rozdzielacz kulowy,

• zbieracz,

• stojak hydrantowy,

• klucz hydrantowy,

• nożyce do cięcia prętów,

• tłumica,

• topór Inopór,

• narzędzie wielofunkcyjne, 

• pilarka do drewna,

• piła do betonu i stali



Asortyment sprzętowy dotacji MSWiA i KSRG na 2018 w 

zakresie wydatków bieżących - sprzęt uzbrojenia i techniki 

specjalnej

• detektor prądu przemiennego,

• wentylator oddymiający,

• detektor wielogazowy z wykrywaniem CO, EX, o2,

• detektor jednogazowy,

• przenośny zestaw oświetleniowy na statywie,

• zestaw sprzętu do oznakowania terenu akcji – dyski,

• parawan,

• zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki powietrznej,

• nóż do pasów,

• zbijak do szyb,

• defibrylator AED,

• siodełko wężowe,

• mostek przejazdowy,

• łopata 



Asortyment sprzętowy dotacji MSWiA i KSRG na 2018 w 

zakresie wydatków bieżących - sprzęt uzbrojenia i techniki 

specjalnej

• szpadel,

• siekiera ,

•Widły,

• kilof,

• młot,

• sito kominowe,

• trójnóg ratowniczy,

• nosze,

• zestaw do triage,

• kamizelka KED,

• pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych,

• opryskiwacz plecakowy,

• hydronetka 



Asortyment sprzętowy dotacji MSWiA i KSRG na 2018 w 

zakresie wydatków bieżących - sprzęt uzbrojenia i techniki 

specjalnej

•Wyciągarka,

• ponton ratowniczy.

• pirometr,

• trap ratowniczy,

• bosak dielektryczny,

• latarka kątowa,

• latarka 



Asortyment sprzętowy dotacji MSWiA i KSRG na 2018 w 

zakresie wydatków bieżących - wyposażenie osobiste 

• ubranie strażackie,

• obuwie strażackie skórzane,

• obuwie strażackie gumowe,

• rękawice specjalne,

• kominiarka niepalna,

• hełm strażacki,

• lekkie ubranie przeciwochlapaniowe z butami i rękawicami,

• sygnalizator bezruchu,

•aparat powietrzny z maską,

• butla do aparatu powietrznego 



Asortyment sprzętowy dotacji MSWiA i KSRG na 2018 w 

zakresie wydatków bieżących - wyposażenie osobiste 

• maska do aparatu powietrznego,

• wodery,

• kombinezon ochrony przeciwpszczelarskiej,

• kamizelka odblaskowa,

• kapok,

• rzutka ratownicza,

• szelki ratownicze,

• sztormiak,

• pas strażacki z zatrzaśnikiem,

• spodnie pilarza 



Asortyment sprzętowy dotacji MSWiA i KSRG na 2018 w 

zakresie wydatków bieżących - sprzęt łączności

• radiotelefon (nasobny),

• zestaw podchełmowy do radiotelefonu 



Asortyment sprzętowy dotacji MSWiA i KSRG na 2017 w 

zakresie wydatków inwestycyjnych- (zakup pow. 10000zł)

• średni samochód ratowniczo-gaśniczy,

• ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy,

• łódź ratownicza min. 6 osobowa wraz z przyczepą,

• silnik zaburtowy

• narzędzia hydrauliczne (pompa, nożyce, rozpieracz),

• narzędzia hydrauliczne kombi,

• agregat do zasilania narzędzi hydraulicznych,

• nożyce hydrauliczne,

• rozpieracz ramieniowy,

• rozpieracz kolumnowy,

• działko wodno-pianowe,

• pompa do wody zanieczyszczonej o wyd. 1000l/min + komplet węży,

• motopompa pożarnicza do wody czystej 



Dokumenty potrzebne do złożenia oferty na zadanie publiczne 

(również dotacja ksrg)

Aktualny odpis w KRS - Skarbnik i Prezes (Wiceprezes)  

aktualny.

•Pieczątki nagłówkowe jednostki, Prezesa i Skarbnika

•Konto w banku (najlepiej nieoprocentowane) należy mieć 

zapisany nr konta

•Aktualny dowód osobisty Prezesa (Wiceprezesa)

•Księga inwentarzowa.

•Sporządzamy w KP PSP ofertę na zadanie i ją podpisujemy. 



Zasady rozliczania dotacji MSWiA
Po zatwierdzeniu  generuje się umowa którą również 

podpisujemy i czekamy na wersję papierową podpisaną 

przez KG PSP i na pieniądze na koncie. 

Później realizujemy zakupy najlepiej przelewem w terminie 

podanym w umowie. Przelew realizujemy w terminie 

podanym na fakturze. Kupujemy asortyment i w ilości takiej 

jak na umowie. Ceny mogą się różnić (cena sprzętu musi być 

wyższa niż kwota dotacji na ten sprzęt)

Sprzęt wpisujemy w księgę inwentarzową.

Fakturę opisujemy na odwrocie. 

Po zakupach z opisaną fakturą, potwierdzeniem przelewu i 

księgą inwentarzową wypełnioną jedziemy do KP PSP Gorlice 

i sporządzamy sprawozdanie które idzie do KG PSP.



Zasady rozliczania dotacji MSWiA

W sprawozdaniu ważne jest wskazanie źródła wkładu 

własnego ( urząd gminy, środki własne, dotacja firm 

ubezpieczeniowych itp.)

W przypadku konta oprocentowanego należy uzyskać w 

banku jakie odsetki naliczył bank od czasu wpływu dotacji 

do czasu jej wykorzystania (zapłata za sprzęt). Jeżeli były 

jakieś odsetki to albo je zwracamy na podane w umowie 

konto albo powiększamy o nie kwotę dotacji.

•Pilnujemy terminów realizacji i przelewów.



Do przygotowania przez OSP

•Przygotować odpowiednie dokumenty i pieczątki (KRS 

wyciągniemy w KP PSP)

•Przemyśleć swoje potrzeby zakupowe (bez szaleństw do ok. 

2000zł.) wg podanego asortymentu.

•Rozpoznać źródło wkładu własnego (środki własne, 

sponsorzy, dotacja urzędu gminy – jednostka kupuje „na 

siebie”) czyli ewentualne zakupy rosną już do ok. 4000zł.

•Jednostki OSP które nie posiadają agregatu prądotwórczego, 

pilarki do drewna oraz drabiny nasadkowej będą traktowane 

priorytetowo.



Zakupy inwestycyjne - samochody

•Potrzebne są deklaracje wkładu własnego,

•Wkładu urzędu gminy (uchwała, wpis do budżetu)

•Samochód kupujemy rok wcześniej,


