
 
 

 

Uchwała Nr XXXVIII/290/2022 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego 

w 2022 roku 

Na podstawie art. 7a ust. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 528) 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 2021 roku, poz. 305 z późn. 

zm.) 

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela się pomocy finansowej w wysokości 180 000,- zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt 

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

1. Gminy Stalowa Wola w wysokości 100 000,- zł na dofinansowanie zadania „ Rozbudowa 

remizy OSP w Stalowej Woli ul. Targowa 3”. 

2. Gminy Zaleszany w wysokości 50 000,- zł na dofinansowanie zakupu średniego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kotowej Woli.  

3. Gminy Zaklików w wysokości 30 000,- zł na dofinansowanie zadania „Modernizacja 

budynku Domu Ludowego w miejscowości Goliszowiec”.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 



 
 

UZASADNIENIE 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2022 roku pozytywnie 

rozpatrzył wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zadania własne gmin złożone przez: 

1. Prezydenta Miasta Stalowej Woli w dniu 18-03-2022 roku (znak: BF 3031.11.2022 MK) 

o dofinansowanie zadania w zakresie rozbudowy remizy OSP w Stalowej Woli przy ulicy 

Targowej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 242 300,- zł; źródła finansowania: 

-Komenda Główna PSP – 200 000,- 

-środki własne z budżetu gminy – 942 300,-. 

 

Jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wniosek został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. 

Zarząd zaproponował pomoc finansową w wysokości 100 000,- zł. 

 

2. Wójta Gminy Zaleszany w dniu 05-04-2022 roku (znak: 5543.10.2022.GI) 

o dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kotowej 

Woli. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi 1 040 000,-zł; źródła finansowania: 

-Komenda Główna PSP – 425 000,- 

-środki własne z budżetu gminy – 500 000,- 

-inne środki – 65 000,-. 

 

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. 

 

3. Burmistrza Zaklikowa w dniu 06-04-2022 roku (znak: IN.7013.12.2022) o dofinansowanie 

modernizacji budynku Domu Ludowego w miejscowości Goliszowiec – etap 3, w zakresie 

dokończenia prac modernizacyjnych elewacji, uzupełnienia instalacji grzewczej 

oraz docieplenia stropu.  

  

Zarząd zaproponował pomoc finansową w wysokości 30 000,- zł. 
 

 

 

 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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