
UCHWAŁA Nr     /      /2019 
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia       października 2019 r. 
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Gminy Złocieniec 
 

     Na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Ustawa 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). 
oraz art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 32 ust. 2 i ust. 3b ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.) 

§  1. 
Udziela się pomocy finansowej w formie  dotacji celowej dla Gminy Złocieniec z przeznacze-
niem na częściowe pokrycie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Worowie.  

 
§  2. 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Powiatu 
Drawskiego na 2019 rok, w kwocie 40.000,00 zł (słownie : czterdzieści tysięcy złotych). 
 

§  3. 
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia 
środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Złocieniec a Powiatem 
Drawskim 

§  4. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 
§  5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

               Przewodnicząca Rady 
 

                                                                                                                        Urszula Ptak 

 
 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

starostowie określają na obszarze powiatu  zadania krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego, koordynują jego funkcjonowanie i kontrolują wykonywanie wynikających stąd 

zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska kierują tym 

systemem. W skład systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie drawskim wchodzi m.in. 13 

jednostek ochotniczych straży pożarnych. Aby system ten sprawnie funkcjonował konieczne 

jest właściwe przechowywanie i zabezpieczenie sprzętu pożarniczego w strażnicach OSP.  

Art. 32 ust. 3b tejże ustawy pozwala przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki 

pieniężne w formie dotacji m.in. na utrzymanie OSP. 

Dotacja obejmuje zadania powiatu wynikające z funkcjonowania Krajowego Systemu Ra-

towniczo  Gaśniczego.  Całkowity koszt zakupu samochodu 760 000,00. 

- Komenda Główna 180 000,00 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

380 000,00 

- Gmina Złocieniec 160 000,00  

 

  

Sporządził


