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Zapytanie

Na podstawie art. 21 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
kieruje zapytanie w sprawie złożenia oferty przez Powiat Otwocki w ramach konkursu ofert pn. 
Strzelnica w powiecie” ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej

W chwili obecnej trwa konkurs ofert pn. Strzelnica w powiecie” ogłoszony przez Ministra 
Obrony Narodowej na dofinansowanie zadań związanych z: budową lub remontem strzelnic 
umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i 
młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tychże Sił. Podmiotami uprawnionymi 
do składania ofert są jednostki samorządu terytorialnego w tym także szczebla powiatowego.

Na terenie Powiatu Otwockiego funkcjonują tzw. klasy mundurowe, przykładem są klasy 
wojskowo-policyjne i wojskowe w ramach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznego w Otwocku, 
a także klasy wojskowe w Zespole Szkół w Karczewie. Jednym z elementów kształcenia uczniów w/w 
klas jest szkolenie strzeleckie. Na terenie Powiatu Otwockiego brak jest strzelnicy, z której mogliby 
korzystać uczniowie z tych klas na zasadach nie komercyjnych. Przygotowanie i złożenie stosownej 
oferty w mojej ocenie jest działaniem uzasadnionym, bowiem spełniałaby ona, co najmniej 2 priorytety 
wskazane w ogłoszeniu. Pierwszy to dofinansowanie zadań związanych z budową lub remontem strzelnic 
w powiatach w których funkcjonują jednostki wojskowe, a nie ma strzelnicy garnizonowej, tak jak w 
przypadku jednostki wojskowej w Celestynowie. Drugi to dofinansowanie strzelnic w powiatach, gdzie 
są prowadzone klasy wojskowe, co ma miejsce na terenie Powiatu Otwockiego.

Warto zaznaczyć, iż po za uczniami w/w klas z usług strzelnicy mogliby korzystać także 
uczniowie innych klas i szkół w ramach kreowania postaw proobronnych, a także pozostali mieszkańcy 
Powiatu Otwockiego. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu znajdują się pod 
następującym adresem internetowym https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-1 -2019. 
Z informacji jakie uzyskałem w Ministerstwie Obrony Narodowej wynika, że konkurs ma charakter 
cykliczny, czyli w przypadku nie możności złożenia oferty w najbliższym terminie tzn. 20 lutego 2019 
roku, warto przygotować całość dokumentacji, by móc wystartować w kolejnym naborze.

Mając na uwadze fakt, iż w mojej ocenie utworzenie strzelnicy na terenie Powiatu Otwockiego ze 
środków Ministerstwa Obrony Narodowej było by działaniem zasadnym, zwracam się o udzielenie 
odpowiedzi w następujących kwestiach:
1. Czy jako Starosta Powiatu Otwockiego pozytywnie ocenia Pan możliwość realizacji takiego zadania?
2. Jeżeli tak to czy zleci Pan analizę możliwości udziału w w/w konkursie ofert przez Powiat Otwocki?
3. Czy w przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi w zakresie możliwości udziału Powiatu 

Otwockiego w/w konkursie ofert, zleci Pan przygotowanie i złożenie stosownej oferty?
4. W związku z faktem, iż klasy wojskowe funkcjonują w Zespole Szkół w Karczewie, jak ocenia Pan 

możliwość współdziałania w tym zakresie z Gminą Karczew?
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