
 

   

 

   

 

  

Uchwała Nr IX / 71 / 2019 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 13 sierpnia 2019 roku 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku 

 

Działając na podstawie art. 7 a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 roku,  poz. 511) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 

220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, 

poz. 869) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 
Udziela się pomocy finansowej w wysokości 100 000,- zł (słownie złotych: sto tysięcy 

00/100) innym jednostkom samorządu terytorialnego, w tym dla: 

1. Gminy Zaklików w wysokości 50 000,- zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na 

dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Zdziechowicach.  

2. Gminy Zaleszany  w wysokości 10 000,- zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) na 

dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Skowierzynie.        
3. Gminy Bojanów w wysokości 40 000,- zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) na 

dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Gwoźdźcu.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 
 
 
 

         
 

                                                                                                
Przewodniczący Rady Powiatu 

 
 

Ryszard Andres 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego na posiedzeniu w dniu 08 sierpnia 2019 roku pozytywnie 

rozpatrzył wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakupy dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych złożone przez: 

1. Burmistrza Zaklikowa z dnia 13-06-2019 roku, z przeznaczeniem na zakup średniego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Zdziechowicach, o szacunkowej wartości  

780 000,- zł, na który planuje pozyskać środki: 

-Ministerstwa Sprawiedliwości  – 500 000,- 

-własne z budżetu gminy – 200 000,- 

-sponsorów – 30 000,-. 

Jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej.  

Zarząd zaproponował pomoc finansową w wysokości 50 000,- zł; 

  

2. Wójta Zaleszan z dnia 08-07-2019 roku (pismo znak ORVI.5543.4.2019), 

z przeznaczeniem na zakup motopompy dla OSP w Skowierzynie, o szacunkowej wartości  

40 000,- zł, na którą planuje pozyskać środki: 

-Komendy Głównej PSP – 21 000,- 

-inne źródła – 9 000,-. 

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej. 

Zarząd zaproponował pomoc finansową w wysokości 10 000,- zł; 

 

3. Wójta Bojanowa z dnia 26-07-2019 roku (pismo znak ITI.5543.17.2019),  

z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w 

Gwoźdźcu, o szacunkowej wartości  350 000,- zł, na który planuje pozyskać środki: 

-NFOŚ i GW  – 175 000,- 

-własne z budżetu gminy – 130 000,-. 

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej. 

Zarząd zaproponował pomoc finansową w wysokości 40 000,- zł; 

 

 

Dofinansowanie zakupów dla jednostek OSP, w formie pomocy  finansowej dla gmin,  

zaplanowano w uchwale budżetowej powiatu. 

 

Podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

            
                                                                                                         

Przewodniczący Rady Powiatu 
 
 

Ryszard Andres 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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