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UCHWAŁA NR XXXIX/276/22 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie zgody na udzielenie wsparcia finansowego 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 (tj. Dz.U. z 2021 r. 
poz 1940 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje : 

§ 1 Wyraża się zgodę na udzielenie Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przy 
ul. Głogowskiej 24, 45-315 Opole, wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego w kwocie 150 000,00 zł 
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na realizację zadania związanego z zakupem nowego ciężkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. 

§ 2 Warunki przekazania środków, o których mowa w § 1 określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem 
Opolskim  a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do uchwały Rady Powiatu nr XXXIX/276/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w dniu 10.01.2022 r. zwrócił się z prośbą 
do Starosty Opolskiego o wsparcie finansowe w kwocie 150 000 zł na realizację zadania związanego z zakupem 
nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

Całkowity koszt zadania wynosi 1 169 976,00 zł. Pozostałe środki zostały pozyskane z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji przez Komendę Wojewódzką 
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. W ubiegłym roku Powiat Opolski udzielił wsparcia finansowego umową 
z dnia 14.05.2021 r. na zakup ww. samochodu. Jednakże ze względu na problemy z dostawą podwozia 
do zamawianego pojazdu w terminie określonym umową środki finansowe zostały zwrócone w grudniu 2021 r., 
jako niewykorzystane. Umowa na dostawę samochodu podpisana w lipcu 2021 r. została aneksowana o nowy 
termin realizacji zadania do 31 marca 2022 r. W związku z tym Komendant Miejski PSP w Opolu wystąpił 
o ponowną dotację w 2022 r. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały wydaje się być zasadne. 

  

Naczelnik Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych 

 
 

Stanisława Brzozowska  

Przewodniczący Zarządu 
Powiatu 

 
 

Henryk Lakwa  
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