
 

Uchwała Nr 3455/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego „Programu Rozwoju 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce 

 na lata 2021-2030”. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanawia przyjąć „Program Rozwoju Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2021-2030”, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych i dyrektorom komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 3455/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego „Programu Rozwoju 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce 

 na lata 2021-2030”. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa wpisującego się w oczekiwania społeczne wymaga 

zaangażowania różnych podmiotów ustawowo i statutowo powołanych do niesienia pomocy 

społeczeństwu w celu ratowania życia, zdrowia i mienia, o których mowa w ustawie z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 961 ze zm.). 

Jednym z najistotniejszych takich podmiotów jest Ochotnicza Straż Pożarna stanowiąca ważne 

ogniwo ochrony przeciwpożarowej, polegającej na realizacji przedsięwzięć mających na celu 

ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem klęską żywiołową lub innym 

miejscowym zagrożeniem.  W Wielkopolsce w wielu miejscowościach oddalonych od większych 

ośrodków miejskich, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej stanowi jedyną służbę, która jest 

zdolna do podjęcia tych działań. 

Ochotnicze Straże Pożarne prowadzą także czynności prewencyjne. Pełnią również wiodącą rolę 

w życiu kulturalnym społeczności w których funkcjonują. 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego corocznie przekazuje jednostkom Ochotniczej 

Straży Pożarnej znaczącą pomoc finansową na realizację zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa, dotując zakupy samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia do 

ratownictwa. 

Niniejszy „Program …” będzie stanowił kontynuację poprzedniego „Program Rozwoju 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020”. 

Realizacja „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2021-

2030”, z udziałem środków finansowych z b udżetu Województwa Wielkopolskiego podobnie  

jak w przypadku wcześniejszego „Programu …” będzie prowadzona w oparciu o coroczne plany 

realizacji sporządzane przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. Generała Stanisława Taczaka  

w Poznaniu i przedkładane do akceptacji Zarządowi Województwa Wielkopolskiego do 31 marca 

każdego roku. 

 

 



 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  










































































































































