Odpowiedzi na wybrane pytania zgłoszone w związku z II naborem wniosków na powierzenie realizacji zadań
ze środków Funduszu Sprawiedliwości na rok 2017 w ramach Programu I Priorytetu IIIB – nabycie
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na
miejscu popełnienia przestępstwa

1. Czy jest lista wyposażenia i urządzeń ratownictwa, które można zakupić w ramach zadania?
Odpowiedź dysponenta: Nie ma zamkniętej listy wyposażenia i urządzeń, które można zakupić w ramach
zadania. Ocena zapotrzebowania należy do właściwej gminy we współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi
z jej obszaru. Zasadnym jednak jest, aby w pierwszej kolejności zapewnić wyposażenie w torby ratownicze.
Można wskazywać również inne wyposażenie i urządzenia ratownictwa, w tym np.: pojazdy ratownictwa
technicznego, sprzęt AED do resuscytacji, itp. Uzasadnienie nabycia wyposażenia winno być związane z pomocą
poszkodowanym na miejscu zdarzenia - przestępstwa. W zależności od ilości wniosków
oraz wysokości wnioskowanych kwot dysponent będzie podejmował decyzję o przyznaniu dotacji w całości lub
w części.
2. Czy Ochotnicza Straż Pożarna może samodzielnie składać wniosek o przyznanie dotacji?
Odpowiedź dysponenta: Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dotację są jednostki samorządu
terytorialnego (gminy i miasta na prawach powiatu) z województwa małopolskiego. Ochotnicze Straże Pożarne
mogą kierować zapotrzebowania do właściwych gmin i miast na prawach powiatu.
3. Czy należy składać jeden wniosek na dotację dla sprzęt dla kilku Ochotniczych Straży Pożarnych? Czy tyle
wniosków i ile jest Ochotniczych Straży Pożarnych?
Odpowiedź dysponenta: Jednostka samorządu terytorialnego składa jeden wniosek po zebraniu
zapotrzebowania od Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru jej właściwości. W załączniku do wniosku należy
wskazać, dla których Ochotniczych Straży Pożarnych będzie przeznaczany konkretny sprzęt i wyposażenie.
4. Na czym polega wkład własny i sposób przekazania nabytego wyposażenia i urządzeń?
Odpowiedź dysponenta: Należy stosować w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych. Koszty administracyjne obsługi zadania mogą być częścią wkładu własnego. Wkładem własnym
mogą być również np. ubezpieczenie, częściowe dofinansowanie.
W zakresie przekazania urządzeń i wyposażenia zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 t. Kodeks cywilny.
Uprawnione jednostki samorządu terytorialnego nabywają wyposażenie i urządzenia we własnym imieniu ale
na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Szczegóły przekazania urządzeń i wyposażenia będą określone
w umowie zawartej z dysponentem.
5. Jak ma wyglądać kosztorys zadania?
Odpowiedź dysponenta: Wniosek o przyznanie dotacji zawiera wzór kosztorysu dostępny również w wersji
edytowalnej. Dysponent dopuszcza możliwość załączenia kosztorysu do wniosku jako odrębnego dokumentu.
6. Czy możliwe jest dofinansowanie zadania, na które już zawarto umowę, ale termin jego wykonania jest
do 31.12.2018 r.?
Odpowiedź dysponenta: Nabór wniosków dotyczy zadań, które winny być wykonane o dnia podpisania umowy
do dnia 31.12.2017 r., zaś rozliczone do 15.01.2018 r. Jeżeli zadanie nie zostanie wykonane w całości
lub w części w tym okresie to dotacja będzie podlegała zwrotowi na rzecz dysponenta. Zadania realizowane
w roku 2018 będą powierzane na podstawie odrębnego naboru wniosków.

