
         Projekt 

UCHWAŁA NR XXIII/159/12 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia  20 grudnia 2012r. 

 
 

w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu powiatu Komendzie Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. 

 

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

Pożarnej (Dz.U. z 2009r. Nr 12 poz. 68 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust.1 pkt 16 ustawy z 

dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 

zm.) uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 

przy ul. Głogowskiej 24, 45-315 Opole, dotacji z budżetu powiatu, związanej z 

finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012r., z przeznaczeniem na 

zakup sorbentów, środków pianotwórczych, zmywaczy wykorzystywanych do zwalczania 

skażeń chemiczno-ekologicznych podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych 

miejscowych zagrożeń oraz nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie działania 

Komendy  Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu”, w wysokości 20 000,00 zł 

(słownie: dwadzieścia 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. 

 

§ 4 

 

Uchwał a wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

 
 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu zwrócił się do Zarządu 

Powiatu Opolskiego z wnioskiem w sprawie udzielenia dotacji na zakup  sorbentów, środków 

pianotwórczych, zmywaczy wykorzystywanych do zwalczania skażeń chemiczno-

ekologicznych podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń oraz 

nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie działania Komendy  Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Opolu”, w wysokości 20 000,00 zł ze środków finansowych w ramach 

wyodrębnionych środków w budżecie Powiatu Opolskiego na zadania związane z ochroną 

środowiska i gospodarka wodną. 

 

 Zgodnie z art. 19 b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży 

Pożarnej (Dz.U. z 2009r. Nr 12 poz. 68 z późn. zm.) w pokrywaniu części kosztów 

funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej mogą uczestniczyć gmina, powiat lub samorząd 

województwa. 

 Wyżej wymienione zadanie na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001r, Prawo ochrony środowiska (Dz. u. z 2009 Nr 215, poz. 1664 z późn. zm.) 

kwalifikuje się do finansowania ze środków związanych z finansowaniem ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. 

 W budżecie powiatu na 2012r. znajdują się środki finansowe, które mogą być 

przeznaczone na realizację ww. zadania. 

  Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, ze na udzielenie z budżetu powiatu 

Komendzie Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu potrzebna jest zgoda Rady Powiatu 

Opolskiego, Zarząd Powiatu przygotował projekt stosownej uchwały. 
 


