
Uchwała Nr …………… 2022 

Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia ………….. 2022 r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kalisz Pomorski 

 

           Na podstawie art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 7a ust. 1 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) 
oraz art. 29b pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Drawskiego uchwala co następuje: 
 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kalisz Pomorski  
z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego w wersji GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poźrzadle 
Wielkim. 
 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu 
Powiatu Drawskiego na 2022 rok, w kwocie 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt 
tysięcy złotych 00/100).  
 

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

 

§   4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

 

§   5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

    

Przewodnicząca Rady 

                

                                                                                                  Urszula Ptak 

 

 



 

Uzasadnienie 

Dotacja obejmuje zadania 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. 14 jednostek ochotniczych straży pożarnych.  

Aby system ten sprawnie funkcjonował konieczne jest właściwe zapewnianie sił 
do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia  
przez jednostki OSP na terenie powiatu.  
Finansowanie:  

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
200 000,00 zł, 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku 100 000,00 zł, 
 Gmina Kalisz Pomorski 274 886,00 zł, 
 KG PSP w Warszawie 300 000,00 zł. 
 

 

 

  

                                                                               Sporządziła  

Wioletta Rakowska



 

 


