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WOZY STRAŻACKIE, KOMBINEZONY,
OPROGRAMOWANIE. JAKIE ZAKUPY MON PRZENOSI
NA 2019 R.
Samochody ratowniczo-gaśnicze, kombinezony dla czołgistów i ubrania ochronne oraz sprzęt
informatyki i oprogramowanie MON kupi w przyszłym roku za pieniądze z budżetu na kończący się
właśnie rok. W ten sam sposób zostanie sﬁnansowany remont i modernizacja sprzętu inżynieryjnego.
Łącznie 52,7 mln zł z budżetu na 2018 r. MON będzie mogło wydać do końca marca 2019 r.
Co do zasady środki przeznaczone na wydatki budżetowe wygasają z końcem roku kalendarzowego.
Oznacza to, że należy zwrócić niewydane pieniądze do budżetu państwa. Rząd ma jednak prawo do
określenia, które wydatki nie wygasną z końcem danego roku, pod warunkiem, że do 15 grudnia wyda
i opublikuje specjalne rozporządzenie.
Takie rozporządzenie ukazało się w sobotę. W przypadku MON kwota jest stosunkowo niewielka –
nieco ponad 52,7 mln zł. Przed rokiem było to ponad 500 mln zł (w większości na samoloty M-346
Master, które niedawno otrzymały w Polsce nazwę Bielik). Dwa lata temu z końcem roku nie wygasło
prawie 680 mln zł z budżetu obronnego, w tym 540 mln zł na samoloty Boeing 737 do przewozu
najważniejszych osób w państwie.
Czytaj też: 19 lotów HEAD na pokładach Gulfstreamów G550. Bez rozgłosu [NEWS DEFENCE24.PL]
Co MON będzie mogło kupić na początku przyszłego roku, dzięki pieniądzom z tegorocznego budżetu?
Przede wszystkim będą to średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze dla Wojskowej Ochrony
Przeciwpożarowej. Na ten cel przeznaczono nieco ponad 19,8 mln zł.
Na zakup kombinezonów czołgisty i ubrań ochronnych zaplanowano prawie 12,6 mln zł.
Spore wydatki (niecałe 12,2 mln zł) zaplanowano na zakup sprzętu informatyki i oprogramowania dla
resortu, w tym dostawy notebooków i tabletów oraz sprzętu do rozbudowy systemu VoIP/VTC, czyli
komunikacji audio i wideo. Do tego należy doliczyć prawie 1,7 mln zł na budowę i wdrażanie systemu
Active Direcotry (baza danych dla systemu Windows) oraz poczty elektronicznej. Wydatki na sprzęt
informatyki i oprogramowanie zaplanowano też dla ataszatów obrony (308 tys. zł) i urzędu MON (157
tys. zł).
Czytaj też: US Army: Informacja kluczową "bronią" na przyszłym polu bitwy
Prawie 5 mln zł zaplanowano na remont sprzętu inżynieryjnego, a konkretnie na naprawę główną

transportera pływającego PTS-M (co ciekawe, rządowy dokument posługuje się tutaj liczbą
pojedynczą). Kolejny 1 mln zł ma zostać przeznaczony na modernizację ustawiacza min PMR-3 do
wersji UMP-03 (w rozporządzeniu również jest liczba pojedyncza).

Ustawiacz min UMP-03. Fot. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne.

Zgodnie z ustawą o ﬁnansach publicznych środki niewygasające muszą zostać wydane nie później niż
do końca marca przyszłego roku.
Czytaj też: "Potrzebujemy więcej żołnierzy na północ od przesmyku suwalskiego". Estoński
głównodowodzący dla Defence24.pl [WYWIAD]

