
Zarz ąd Powiatu Wielickiego 
RynekGómy2 

32-020 Wieliczka 

UCHWAŁA Nr 171/648/2022 
Zarządu Powiatu Wielickiego 

z dnia 4 lipca 2022 r. 

w sprawie: wprowadzenia ogólnych zasad ubiegania się o udzielenie dotacji 
celowych z budżetu powiatu wielickiego przez ochotnicze straże pożarne 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.) w związku z art. 
32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2490) oraz uchwale budżetowej Powiatu Wielickiego na 2022 r. 
nr XXIX/252/2021 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 27 grudnia 2021 r., Zarząd Powiatu 
Wielickiego uchwala co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się „Ogólne zasady ubiegania się o udzielenie dotacji celowych przez 
ochotnicze straże pożarne działające na terenie powiatu wielickiego", stanowiące 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wielickiemu. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 





Załącznik do uchwały 
nr 171/648/2022 

Zarządu Powiatu Wielickiego 
z dnia 4 lipca 2022 r. 

, 
OGOLNE ZASADY 

UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH 
Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO 

PRZEZ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

t/4' POWll\T t\.: WlEL 1 CK1 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie powiatu wielickiego, zwane 
dalej jednostkami OSP, mogą korzystać z przewidzianych form pomocy 
udzielanej przez Powiat Wielicki w postaci dotacji celowych na podstawie art. 
32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach 
pożarnych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2490). 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być udzielona na zadanie planowane 
i mogą ją uzyskać te jednostki OSP, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 
r., poz. 2490). 

3. Łączną kwotę dotacji w danym roku kalendarzowym określa uchwała 
budżetowa. 

PRZEZNACZENIE DOTACJI 

4. Dotacja przekazana z budżetu Powiatu Wielickiego dla jednostek OSP może 
być przeznaczona na zadania wpływające na: poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców Powiatu Wielickiego, podniesienie gotowości bojowej jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz minimalizację skutków zdarzeń losowych 
dzięki szybkiej i profesjonalnej interwencji jednostek OSP, poprzez: 
1) dofinansowanie do zakupu umundurowania specjalnego (bojowego) oraz 

środków ochrony osobistej strażaków ochotników, 
2) dofinansowanie do zakupu środków łączności lub ich modernizacji, 



3) dofinansowanie do zakupu sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego 
wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych, 

4) dofinansowanie do zakupu wyposażenia dodatkowego. 
Szczegółowy zakres przedmiotowej dotacji określa załącznik nr 1 do 
niniejszych ogólnych zasad udzielenia dotacji. 

5. Przedmioty zakupione w ramach dotacji muszą być zgodne z obowiązującymi 
wytycznymi, normami i posiadać w zależności od rodzaju - stosowne 
świadectwa dopuszczenia CNBOP, homologacje, oświadczenia o spełnieniu 
wymagań itp. Potwierdzenie spełnienia tych wymagań należy dołączyć do 
rozliczenia, o którym mowa w pkt. 24. 

6. Dotacja może zostać przeznaczona na dofinansowanie wydatków bieżących. 
7. Dotacja celowa może być udzielona w wysokości do 10.000,00 zł 

z zastrzeżeniem, że kwota udzielonej dotacji nie może być większa niż 50% 
kosztów realizacji całego zadania. 

8. Ze środków dotacji nie będą pokrywane koszty transportu i szkolenia 
z obsługi sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia specjalistycznego 
strażaków. 

TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI 

9. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie przez jednostki OSP 
wniosku w terminie do dnia 12.08.2022 r. (piątek) w godzinach pracy 
urzędu tj. od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30, a w poniedziałki od 
7:30-17:00, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek 
Górny 2, pokój nr 14 lub w Kancelarii Starostwa przy ul. J. Słowackiego 29 
w Wieliczce. Jednostka OSP może złożyć tylko jeden wniosek w roku 
budżetowym pod warunkiem zabezpieczenia w budżecie powiatu środków 
finansowych na ten cel. Wzór wniosku na udzielenie dotacji celowej (wraz 
z załącznikiem) stanowi załącznik nr 2 do niniejszych ogólnych zasad 
udzielenia dotacji. 

10. Wniosek o którym mowa w pkt 9 wymaga opinii Komendanta Powiatowego 
PSP w Wieliczce. 

11. W celu efektywnego i skutecznego wykorzystania środków finansowych, 
wnioskowana przez jednostkę OSP kwota dotacji powinna wynikać z rzetelnej 
i precyzyjnej kalkulacji kosztów. 

12.Jednostka OSP jest zobowiązana dołączyć do wniosku także inne dokumenty 
oraz wyjaśnienia, o które zwróci się przedstawiciel Powiatu, jeśli charakter 
realizowanego zadania wymaga ich uzyskania, albo jeśli ich przedłożenie jest 
niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku lub może mieć wpływ na 
kwotę udzielonej dotacji. 

13.Złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień, o których mowa w pkt 12 
podlega uzupełnieniu w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 
W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie, wniosek 
pozostawia się bez rozpatrzenia. 



14.Jednostki OSP zobowiązuje się do wykazania we wniosku wszystkich źródeł 
finansowania danego zadania (z rozdzieleniem na kwotę i podmiot 
finansujący), wraz z potwierdzeniem od instytucji współfinansującej. 

15.Jednostka OSP oświadcza, że wnioskowana kwota dotacji na realizację 
zadania nie stanowi pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst skonsolidowany Dz. Urz. 
UE 2010 C 83, s.1). 

16. Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wieliczce 
kwalifikuje wnioski pod względem formalnym. Następnie wnioski 
przedkładane są Zarządowi Powiatu Wielickiego w postaci zestawienia. 

17.Dotacja celowa może być udzielona w kwocie niższej niż wnioskowana. 
18.Ostateczną decyzję o wyborze wniosków przeznaczonych do dofinansowania 

oraz o wysokości kwoty przyznanej dotacji podejmie Zarząd Powiatu 
Wielickiego w formie uchwały. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru wniosków 
i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego. 

19. W przypadku przyznania dotacji celowej w kwocie niższej niż wnioskowana, 
jednostka OSP jest zobowiązana: 
- przedstawić zaktualizowaną do wysokości przyznanej dotacji kalkulację 

kosztów realizacji zadania i do której nie można wprowadzać innych 
pozycji kosztów niż wskazane we wniosku z zastrzeżeniem, ze kwota 
otrzymanej dotacji nie może przekroczyć 50 % łącznej wartości kosztów 
realizacji zadania, 

- lub odstąpić (na piśmie) od podpisania umowy w terminie 14 dni od daty 
otrzymania informacji o przyznaniu dotacji. 

20.Zarząd Powiatu Wielickiego udzielając dotacji dla zadań z zakresu o którym 
mowa w pkt. 4 bierze pod uwagę m.in.: 
1) aktywność jednostki OSP, w tym: 

a) liczbę wyjazdów, 
b) stan wyszkolenia, 
c) stan wyposażenia, 
d) posiadanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej lub innej grupy takiej jak 

orkiestra dęta, drużyna sportowa, 
e) działalność w ramach specjalizacji, 
f) działalność w zakresie profilaktyki, udział w wydarzeniach, współpraca 

z innymi organizacjami, osiągnięcia itp., 
2) ochronę przeciwpowodziową na terenie powiatu wielickiego - działalność 

na obszarach stale zagrożonych powodziami, 
3) opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce, 
4) wpływ zadania na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu wielickiego, 
5) liczbę wniosków spełniających wymagania formalne, 
6) możliwości finansowe budżetu powiatu wielickiego. 

21.Dotacja udzielana jest na zadanie planowane, a więc przyszłe w stosunku do 
etapu składania wniosku o udzielenie dotacji i niezrealizowane aż do momentu 
podpisania umowy. 



22. Wydatkowanie środków może nastąpić wyłącznie po podpisaniu umowy, która 
w szczególności określi: 
1) szczegółowy opis zadania, 
2) kwotę przyznanej dotacji oraz tryb jej płatności, 
3) termin wykorzystania dotacji (nie dłuższy niż do 30.11.2022 roku), 
4) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji, 
5) rodzaj wymaganej dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania, 
6) zobowiązania jednostki OSP do poddania się pełnej kontroli w zakresie 

należytego wykonania zadania, w tym udostępnienia niezbędnej 
dokumentacji, 

7) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji, 
8) sankcje wynikające z tytułu niedotrzymania warunków umowy, 
9) obowiązki informacyjne. 

SPOSÓB ROZLICZANIA UDZIELONEJ DOTACJI 

23.Jednostka OSP otrzymująca dotację z budżetu powiatu jest odpowiedzialna 
za: 
1) terminowe rozliczenie się z otrzymanej dotacji, 
2) prawidłowe przygotowanie dokumentacji w tym opisanie faktur lub 

rachunków otrzymanych od wykonawców usług i dostawców towarów, 
3) wydatkowanie otrzymanych środków zgodnie z ustawą z dnia 11 września 

2019 roku prawo zamówień publicznych (t.j, Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 
z późn. zm.), 

4) wykonanie zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, w sposób 
efektywny, oszczędny i terminowy. 

24.Po zawarciu umowy i wykonaniu zadania, jednostka OSP zobowiązuje się do 
przedłożenia rozliczenia z wykorzystania dotacji w terminie określonym 
w umowie. 

25.Dla zadań z zakresu o którym mowa w pkt 4: 
1) wzrost kosztów zadania nie wpłynie na zmianę kwoty dotacji, a wszelkie 

nieprzewidziane wydatki związane z jego realizacją OSP zobowiązuje się 
pokryć ze środków własnych, 

2) w przypadku obniżenia kosztów zadania wysokość dotacji ulega 
zmniejszeniu proporcjonalnie do udziału procentowego wkładu określonego 
w pkt 7 rozdziału dotyczącym przeznaczenia dotacji. 

26.Jednostka OSP zobowiązuje się do informowania, że „Zadanie zrealizowano 
przy wsparciu finansowym Powiatu Wielickiego" na zasadach określonych 
w umowie. 

27. W przypadku braku możliwości wykorzystania dotacji w terminie określonym 
w umowie lub rezygnacji z wykonania zadania, jednostka OSP jest 
zobowiązana niezwłocznie o tym powiadomić Zarząd Powiatu Wielickiego. 

~ 
Adam Kociołek 



Załącznik nr 1 do 
Ogólnych Zasad ubiegania się 
o udzielenie dotacji celowych 
z budżetu powiatu wielickiego 
przez ochotnicze straże pożarne 

Zakres przedmiotowy dotacji 
dla ochotniczych straży pożarnych z terenu 

powiatu wielickiego na 2022 rok 

1. W ramach umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków 
ochrony osobistej: 

1.1. ubranie specjalne (bojowe) według obowiązujących wytycznych dla OSP, 
1.2. obuwie strażackie skórzane lub gumowe, 
1.3. wodery, spodniobuty, 
1.4. rękawice specjalne, techniczne, 
1.5. kominiarka niepalna, 
1.6. hełm strażacki, 
1. 7. latarka kątowa, 
1.8. sygnalizator bezruchu, 
1.9. ubranie wypornościowe lub suchy skafander ratowniczy, 
1.10. kamizelka asekuracyjna z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym, 
1.11. koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu „węgorz", 
1.12. sprzęt ABC (płetwy, półmaska nurkowa, fajka do oddychania), 
1.13. zestaw do ratownictwa wodnego, 
1.14. zestaw do ratownictwa wysokościowego, 
1.15. zestaw do działań ratowniczych na lodzie, 
1.16. lekkie ubranie ochrony przeciwchemicznej min. typ 3 z butami 

rękawicami. 

2. W ramach środków łączności: 

2.1. radiotelefon nasobny i przewoźny, 
2.2. akcesoria i ładowarki do radiotelefonów, 
2.3. system selektywnego alarmowania, 
2.4. syrena alarmowa. 

3. W ramach sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia 
niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych: 

3.1. zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych, 
3.2. agregat zasilający do hydraulicznych narzędzi ratowniczych, 
3.3. przewody hydrauliczne, 
3.4. nożyce hydrauliczne, 
3.5. rozpieracz ramieniowy z akcesoriami, 
3.6. zestaw do wywarzania drzwi, 
3. 7. wyciągarka, 
3.8. podest ratowniczy, 



3.9. zestaw ratownictwa medycznego Rl, 
3.10. 
3.11. 
3.12. 
3.13. 
3.14. 
3.15. 
3.16. 
3.17. 
3.18. 
3.19. 
3.20. 
3.21. 
3.22. 
3.23. 
3.24. 
3.25. 
3.26. 
3.27. 
3.28. 
3.29. 
3.30. 
3.31. 
3.32. 
3.33. 

defibrylator zautomatyzowany (AED), 
parawan ochronny, 
drabina przenośna, 
agregat prądotwórczy min. 2 kVA, 
pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm3/min., 
pompa zanurzeniowa, 
pompa pływająca, 
prądownica wodna, pianowa, 
wytwornica piany, 
kurtyna wodna, 
wąż tłoczny 
hydronetka plecakowa, 
opryskiwacz plecakowy spalinowy, 
wentylator oddymiający, 
kamera termowizyjna, 
detektor prądu przemiennego, 
radiometr, 
przenośny zestaw oświetleniowy, 
pilarka do drewna o napędzie spalinowym, 
pilarka tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym, 
pilarka szablasta, 
topór/ inopur / siekierołom / narzędzie wielofunkcyjne, 
bosak/ nożyce dialektyczne, 
trójnóg ratowniczy. 

4. W ramach wyposażenia dodatkowego: 

4.1. myjka ciśnieniowa, 
4.2. myjka do węży, 
4.3. pralka/suszarka do ubrań specjalnych, 
4.4. regał przemysłowy, 
4.5. system podtrzymania ładowania pojazdów, 
4.6. system wyciągu spalin, 
4. 7. szafka na ubrania specjalne. 

Adam Kociołek 



Załącznik nr 2 do 
Ogólnych Zasad ubiegania się 
o udzielenie dotacji celowych 
z budżetu powiatu wielickiego 
przez ochotnicze straże pożarne 

STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE 

RYNEK GÓRNY 2, 32-020 WIELICZKA 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ 
Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO 

DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

I. DANE WNIOSKODAWCY: 

WNIOSKODAWCA (nazwa jednostki) 

Potwierdzenie wpływu 

OSP włączona do KSRG D TAK* 

DNIE* 

Adres oraz numer z Krajowego Rejestru Sądowego 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA 
JEDNOSTKI ZGODNIE Z KRS {IMIE I NAZWISKO, FUNKCJA) 

* zaznaczyć właściwe 



I NUMER RACHUNKU BANKOWEGO OSP 

Dane kontaktowe osoby składającej wniosek: 

Imię i nazwisko osoby składającej wniosek Telefon osoby składającej wniosek 
lub iednostki OSP 

Samochody ratowniczo-gaśnicze będące na wyposażeniu OSP oraz pozostały sprzęt 
trans ortow należ wskazać mark t oznaczenie ożarnicze oraz rok rodukcii . 

Stan wyposażenia OSP na dzień składania wniosku: 
(podać ilość przeszkolonych członków) 

Stan wyszkolenia OSP na dzień składania wniosku: 

D szkolenie podstawowe* □ szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego* □ szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego* 

* zaznaczyć właściwe i wpisać ilość przeszkolonych członków 



□ □ □ □ □ □ □ 

szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego (KPP)* 

szkolenie z zakresu współpracy z LPR* 

szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego* 

szkolenie dowódców OSP (kierujących działaniami ratowniczymi)* 

szkolenie Naczelników OSP* 

szkolenie Komendantów Gminnych ZOSP RP* 

liczba kierowców posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów 
uprzywilejowanych* 

*zaznaczyć właściwe i wpisać ilość przeszkolonych członków 

Działające przy OSP: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, Orkiestry Dęte, Drużyny 
S ortowe it . 

II. INFORMACJE O PLANOWANYM ZADANIU 

Ochotnicza Straż Pożarna zwraca się do Zarządu Powiatu Wielickiego w Wieliczce z prośbą 
o udzielenie dotacji na realizację zadania wpływającego na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców Powiatu Wielickiego, podniesienie gotowości bojowej jednostek OSP oraz 
minimalizację skutków zdarzeń losowych, poprzez: 

Zakres przedmiotowy 

□ 
B □ 

umundurowanie specjalne (bojowe) oraz środki ochrony osobistej strażaków 
ochotników** 

środki łączności lub ich modernizacja ** 

sprzęt, aparatury, urządzenia oraz inne wyposażenia niezbędne do prowadzenia 
działań ratowniczych** 
wyposażenie dodatkowe ** 

**zaznaczyć właściwe 



Zestawienie wnioskowanego asortymentu (zgodnie z zakresem przedmiotowym 
wskazanym w oqłcszeniu). 

Wydatki bieżące: 

Lp. Nazwa asortymentu Cena jedn. Ilość Razem (brutto) (brutto) 

Wydatki bieżące łącznie: .. 

Wnioskowana kwota dotacji na wydatki bieżące: .. 

słownie: . 

Podsumowanie realizacji zadania: 

Wartość zadania: . 

Wnioskowana kwota dotacji na zadanie*: . 

Intensywność pomocy (%): .. 

Wysokość środków z pozostałych źródeł: .. 

Wykaz pozostałych źródeł z których będzie finansowane zadanie: (źródło + kwota 
dotacji) 



Załączniki do wniosku: 

Lp. Nazwa załącznika Liczba 

Uzasadnienie wnioskowanych zakupów: 

Aktywność OSP w życiu lokalnej społeczności: 
(działania z zakresu profilaktyki, udział w wydarzeniach, współpraca z innymi organizacjami, 
osiaaniecia itp.) 



Informacje, które wnioskodawca uznał za istotne: 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Oświadczam, że dokonano rozeznania rynku pod kątem efektywnego i skutecznego 
wykorzystania środków finansowych na tej podstawie sporządzono kalkulację. 
Potwierdzeniem prawidłowego rozeznania rynku są posiadane przez Wnioskodawcę 
dokumenty: pisemne oferty, zrzuty ekranów ze stron internetowych, korespondencja e-mail, 
katalogi/cenniki, notatki z przeprowadzonego rozeznania* 

* - nie potrzebne skreślić 

pieczęć jednostki OSP podpis(y) osób upoważnionych 
do reprezentowania jednostki OSP 

zgodnie z KRS 
(imię i nazwisko, funkcja) 



OŚWIADCZENIA, ZOBOWIĄZANIA, KLAUZULE I ZGODA 

A. Oświadczam, że: 
1) wszystkie podane w niniejszym wniosku informacje są prawdziwe i zgodne z aktualnym 

stanem prawnym i faktycznym, znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń 
wynikających z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2021 
r. poz. 2345, 2447), 

2) realizacja zadania nie jest możliwa bez udziału środków publicznych, 
3) nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 ), na 
podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, 

4) znane mi są zapisy zasad w oparciu o które jednostka OSP składa wniosek, 
5) wnioskowane finansowanie na realizację zadania nie stanowi pomocy publicznej, o której 

mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst 
skonsolidowany Dz. Urz. UE 2010 C 83, sł). 

B. Zobowiązuje się do: 
1) poddania się kontroli przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce lub inne 

uprawnione podmioty w zakresie wszystkich elementów związanych z realizowanym, 
zadaniem przez okres 5 lat od dnia podpisania umowy, 

2) wydatkowania otrzymanych środków zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku 
prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 2269 oraz z 2022 
r. poz. 25), 

3) prowadzenia systemu rachunkowości umożliwiającego identyfikację wszystkich zdarzeń 
związanych z realizacją zadania albo wykorzystania do ich identyfikacji odpowiedniego 
kodu rachunkowego, 

C. Klauzule informacyjne: 
1) administratorem danych osobowych jest Starosta Wielicki z siedzibą w Wieliczce, Rynek 

Górny 2, 32-020 Wieliczka, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 
2) z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się: 

a) listownie na adres siedziby administratora danych, umieszczając dopisek „Inspektor 
Ochrony Danych" 

b) przeze-mail: iod@powiatwielicki.pl. 
3) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a,b,c,e rozporządzenia 2016/679. 
4) zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 3 będą przetwarzane przez 

administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 
17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2490) 

5) wyrażający zgodę na przetwarzanie danych ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie 
zgody jest możliwe poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres 
korespondencyjny bądź adres poczty elektronicznej. 

6) zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do 
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 



prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe za zlecenie administratora w 
związku z wykonywaniem powierzonego im zadania np. w drodze zawartej umowy. 

7) okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 
przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w 
oparciu o następujące kryteria: 
a) czasu obowiązywania umowy, 
b) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony 

czas, 
c) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

8) ponadto, informujemy, że wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma 
prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia 

zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną 

sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie 
usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

f) przenoszenia swoich danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9) podanie danych osobowych wymienionych we wniosku nie jest obowiązkowe, jednakże ich 

nie podanie może przyczynić się do uniemożliwienia przeprowadzenia procedury 
inicjowanej wnioskiem. Podanie numeru telefonu i adresu e- mail jest dobrowolne i 
oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu kontaktu w związku z realizują w/w 
procedury. 

D. Zgoda: 
Złożenie podpisu przez Wnioskodawcę oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie numeru telefonu, jeżeli zostały one przez Wnioskodawcę wskazane 
jako dane kontaktowe inne niż dane kontaktowe jednostki OSP. 

pieczęć jednostki OSP podpis(y) osób upoważnionych 
do reprezentowania jednostki OSP 

zgodnie z KRS 
(imię i nazwisko, funkcja) 



OPINIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W WIELICZCE 
--uzupełnia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce -- 

Charakterystyka opisywanej OSP 

Funkcjonowanie w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 

D TAK* 
DNIE* 

Data i podstawa włączenia: . 

Wyposażenie w pojazdy: 

Ilość pojazdów w OSP: .. 

marka, typ i oznaczenie pożarnicze rok produkcji eksploatowany od 

Ilość członków spełniających warunki formalne do udziału w akcjach ratowniczo- 

gaśniczych: . 

Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, statystyka wyjazdów z 3 ostatnich lat: 

Procentowy udział 
Ilość przypadków, w których Liczba przypadków 

Rok jednostka pomimo dysponowania jej, wyjazdów niewyjechania do 
nie wyjechała do zdarzenia zdarzenia w stosunku do 

liczby wyjazdów 

* zaznaczyć właściwe 



Opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce 

podpis 

Dane kontaktowe w sprawie opinii: 

Imię i nazwisko stanowisko telefon 


