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WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI – WYDATKI BIEŻĄCE 
NA „DOFINANSOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH” 

 
 
 
 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE 

1.  
Nazwa wnioskodawcy – 
Zarząd Jednostki OSP w 

 

Numer w Krajowym 
Rejestrze Sądowym 

 

Adres  

Telefon (fax)  

Numer rachunku 
bankowego jednostki 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej 

 

Nazwa banku  

 2.  
Osoba do 
kontaktu 

 
 

imię  
i nazwisko  

 

telefon 
kontaktowy 

 

fax  

 
 
 
II. KRÓTKI OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Zgodnie z art. 19 ust. 1a pkt 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. jednym z zadań ochotniczej 

straży pożarnej jest organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających                            

na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych. W ramach realizacji wyżej wymienionego zadania 

ustawowego Ochotnicza Straż Pożarna …..  planuje zakup poniższego zestawu sprzętowego, przeznaczonego do 

przeprowadzania zajęć sportowych, treningowych oraz uczestnictwa zawodach sportowo-pożarniczych, co umożliwi 

rozwinięcie umiejętności i sprawności, wykorzystywanych w działaniach ratowniczych na obszarze działania naszej 

jednostki. 

Wykaz sprzętu: 

Hełm strażacki Rosenbauer Heros Titan – 4szt 

Prądownica sportowa – 1szt 
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III. CZĘŚĆ FINANSOWA 

 
 
 

Kalkulacja w zł 
wyszczególnienie: 

ilość 
cena 

jednostkowa 

w tym 

koszt 

całkowity                 

w złotych 

wnioskowana dotacja          

w pełnych złotych: środki własne  
i uzyskane od 
innych źródeł budżet rezerwa 

celowa 
Nr 
poz. 

WYDATKI 
BIEŻĄCE, 
z tego: 

ogółem: 5000,00 - 5000,00 0,00 

I. Organizowanie 

przedsięwzięć służących 

krzewieniu sportu 

i kultury fizycznej 

pozwalających na 

rozwinięcie sprawności 

wykorzystywanej w 

działaniach ratowniczych 

4szt 

1szt 

1160,84 

356,64 

4643,36 

356,64 

 

4643,36 

356,64 

 

II. Organizowanie 

przedsięwzięć oświatowo-

kulturalnych 

propagujących wiedzę 

i umiejętności w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej 

- - - - - - 

III. Upowszechnianie 

i wspieranie form 

współdziałania między 

lokalnymi partnerami 

społecznymi i 

gospodarczymi w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej 

- - - - - - 

IV. Propagowanie zasad 

udzielania pierwszej 

pomocy poszkodowanym 

w wyniku pożaru, klęski 

żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia 

- - - - - - 

 
IV. OŚWIADCZENIA I PODPISY 

 Imię i nazwisko oraz podpis pieczęć jednostki 

1. Wnioskodawca1 

Pieczęć i podpis osoby/osób 

upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu 

wnioskodawcy zgodnie z KRS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Opinia komendanta powiatowego/miejskiego PSP w ……………………..: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………….  
(komendant powiatowy PSP)  


