
           Projekt 

 

 

                                UCHWAŁA NR XXVII/178/17 

                               RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

                                   z dnia 2 lutego 2017 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu 

Powiatu Opolskiego  Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 

 

 

Na podstawie art. 19 b pkt 1)  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej   

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.603 ze zm. ),  w związku  z  art. 4  ust. 1 pkt 16  ustawy  z dnia 

5 czerwca  1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.814 ze zm. ) 

Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje : 

 

                                                              §1 

Wyraża się zgodę na przekazanie środków finansowych za pośrednictwem Funduszu 

Wsparcia Komendzie Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej w Opolu  przy ul. Głogowskiej 

24 ,  45-315 Opole,  z budżetu Powiatu Opolskiego z przeznaczeniem  na realizację zadania 

związanego  z przebudową  budynku  „C” Komendy  Miejskiej PSP w Opolu  na salę 

edukacyjną i historyczną w 2017 roku w wysokości 50 000 zł   ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych ). 

 

                                                             §2 

Warunki  przekazania środków, o których mowa w §1 określi umowa  zawarta pomiędzy 

Zarządem Powiatu Opolskiego a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. 

 

                                                             §3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

                                                             §4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           UZASADNIENIE  

                           

do uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu 

powiatu Komendzie Miejskiej PSP w Opolu 

 

    Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w dniu 23.01.2017 r. zwrócił się 

z prośbą do Starosty Opolskiego o wsparcie finansowe w kwocie 50 000 zł na realizację 

zadania związanego z przebudową budynku „C” KM PSP w Opolu na salę edukacyjną  

i historyczną w 2017 roku.  

     Komenda Miejska aktywnie uczestniczy w edukacji dzieci i młodzieży oraz osób starszych 

prowadząc spotkania mające na celu zaznajomienie z podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa pożarowego, w tym związanymi z prowadzonymi przez strażaków 

działaniami ratowniczo-gaśniczymi na terenie powiatu opolskiego. 

     Powstanie przedmiotowych sal edukacyjnych ma na celu skuteczne i aktywne 

propagowanie  bezpiecznych  zachowań  w domu  oraz  naukę  procedur  reagowania  

w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Na realizację tego projektu, wygospodarowane zostaną 

pomieszczenia magazynowe budynku „C” komendy.    Zgodnie z realizacją zadania powiatu 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom 

życia i zdrowia ludzi oraz środowiska uchwała o wyrażeniu zgody na udzieleniu dotacji na 

realizację sali edukacyjnej i historycznej  w KM PSP w Opolu umożliwi podniesienie 

poziomu profilaktyki przeciwpożarowej na terenie powiatu. 

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały wydaje się być zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


