
Strona 1 z 3 

 

          

UCHWAŁA NR 1546/18 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1169/18 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem 
Małopolskim a gminami z terenu województwa małopolskiego dotyczących 
udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej 
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa 
małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 57 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077 ze zm.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.) w związku z Uchwałą 
Nr 101/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Konkursowej do przygotowania Regulaminu i oceny wniosków  
w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018” na zapewnienie gotowości bojowej 
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego, 
Uchwałą Nr 303/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2018 r.  
w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Bezpieczna Małopolska 2018” na zapewnienie 
gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa 
małopolskiego, Uchwałą Nr 365/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  
6 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 303/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu  
pn. „BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2018” na zapewnienie gotowości bojowej 
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego, 
Uchwałą Nr 1480/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 822/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  
15 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu „Bezpieczna Małopolska 
2018” na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu województwa małopolskiego oraz Uchwałą Nr LII/756/18 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XLIX/766/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2018 r.  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej 
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego, 
Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Uchwale Nr 1160/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2018 
roku w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim a gminami  
z terenu województwa małopolskiego dotyczących udzielenia pomocy finansowej  
dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna 
Małopolska 2018”, wprowadza się następujące zmiany: 
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1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: 

„1.Postanawia się zawrzeć umowy z gminami z terenu województwa 
małopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej do łącznej kwoty  
2 180 486,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta 
osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości 
bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa 
małopolskiego, realizowanych w 2018 roku. 

2. Wykaz gmin wraz z wysokością przyznanych im środków finansowych określa 
Załącznik Nr 1 Uchwały Nr 1480/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  
14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 822/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu 
„Bezpieczna Małopolska 2018” na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.” 

2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Środowiska. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Uzasadnienie 

 
W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018” ogłoszonego 27 lutego 

2018 roku Uchwałą Nr 303/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie 

ogłoszenia konkursu pn. „Bezpieczna Małopolska 2018” na zapewnienie gotowości 

bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa 

małopolskiego oraz Uchwałą Nr 365/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

6 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 303/18 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu  

pn. „BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2018” na zapewnienie gotowości bojowej 

jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego,  

a także zapisów Regulaminu Konkursu rozszerza się „Listę gmin rekomendowanych 

do przyznania dotacji w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”. 

Rozszerzenie „Listy gmin rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach 

konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018” mogło nastąpić poprzez powstałe 

oszczędności finansowe w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”, które 

powstały ponieważ Gmina Szaflary zrezygnowała z dalszego udziału w konkursie oraz 

przy aktualizowaniu przez gminy danych do umów i kosztów przedmiotów 

planowanych do zakupu. 

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 10 i 11 Regulaminu konkursu, Organizator udzieli 

dofinansowania gminie Szczawnica, w kwocie 11 921 zł oraz gminie Zabierzów,  

w kwocie 13 784 zł, co stanowi 98,52% wnioskowanych kwot dotacji.  

W związku z powyższym rozszerza się „Listę gmin rekomendowanych do 

przyznania dotacji w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018” o gminę 

Szczawnica i gminę Zabierzów. 

Podstawą przekazania środków finansowych gminom, w formie dotacji celowej 

na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, jest zawarcie umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Gminą. 

 


