
UCHWAŁA Nr     /      /2019 

Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia     czerwca 2019 r. 
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wierzchowo 
 

     Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)                                 
oraz art. 216 ust. 2, pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach                  
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się co następuje: 
 

§  1. 
Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Wierzchowo                                            
z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury użytkowej, remont świetlicy i pomieszczeń             
socjalnych oraz wymianę bram garażowych w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej                          
w Wierzchowie. 

 
§  2. 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Powiatu 
Drawskiego na 2019 rok zgodnie z planem: rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne                      
§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu  
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w kwocie 15.000,00 zł                 
(słownie: piętnaście tysięcy złotych). 

 
§  3. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia 
środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wierzchowo a Powiatem 
Drawskim. 

§  4. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego. 

 
§  5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                                                    Urszula Ptak 



 

 

UZASADNIENIE 
 

 Wójt Gminy Wierzchowo zwrócił się do Powiatu Drawskiego z wnioskiem o udzielenie 

pomocy finansowej na wykonanie remontu  świetlicy, pomieszczeń socjalnych oraz wymianę 

bram garażowych w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie. Szacowany  łączny 

koszt tego remontu wynosi 55 tys. zł. 

Na terenie Gminy Wierzchowo działają trzy jednostki ochotniczych straży pożarnych, 

którym gmina zapewnia podstawowe warunki do ich funkcjonowania. Koszty finansowania 

jednostek OSP obejmują wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych,                

utrzymanie i eksploatację 5 samochodów pożarniczych, zapewnienie sprzętu, umundurowa-

nia i środków ochrony osobistej strażaków, ubezpieczenie strażaków oraz zakup paliw,  

energii elektrycznej i utrzymanie strażnic, tym ich ogrzewanie. Tylko w roku 2018 OSP  

Wierzchowo – jednostka z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - wyjeżdżała                             

do pożarów i innych miejscowych zagrożeń 70 razy. Wydatki powyższe pochłaniają corocznie 

własne środki finansowe przeznaczone na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych,                      

co sprawia, że udźwignięcie ciężaru wszystkich niezbędnych bieżących remontów strażnic 

bez wsparcia zewnętrznego jest niemożliwe. 

Dlatego Zarząd Powiatu Drawskiego wnioskuje o udzielenie pomocy finansowej Gminie 

Wierzchowo w kwocie 15.000,00 zł na wykonanie wyżej wymienionego remontu bieżącego. 

Powyższe środki finansowe są zabezpieczone w budżecie Powiatu na rok 2019. 

 

 

  


