Uchwała Nr XI-130/2011
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych na zakup
samochodu pożarniczego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68
z późn. zm.), Rada Miejska w Wołominie uchwala co następuje:
§1
W celu dofinansowania Państwowej Straży Pożarnej, Rada Miejska uchwala formę wsparcia
w postaci przekazania środków finansowych w kwocie 22.000,00zł na Wojewódzki Fundusz
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dokonania zakupu lekkiego samochodu operacyjnego
z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
§2
Działania wymienione w § 1 finansowane będą z budżetu gminy 2011 roku, dział 754, rozdział
75410, § 6170.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina, upoważniając go do zawarcia stosownej
umowy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Wołomin części środków
finansowych z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem
terenowym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Podstawą prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały są art. 7 ust. 1 pkt 14 i 58 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pózn. zm.) oraz art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.).
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych
gminy. W związku z tym działania gminy w zakresie zapewnienia obywatelom szeroko
rozumianego bezpieczeństwa są traktowane jako zadania priorytetowe.
Gminie zależy na dobrej współpracy oraz osiąganiu widocznych rezultatów w tym zakresie.
Proces ten odbywa się przy zaangażowaniu nakładów i środków ze strony Gminy.
Kupno samochodu związane jest nierozerwalnie ze zwiększeniem operatywności
w prowadzeniu działań ratowniczych i polepszeniem sprawności strażaków – ratowników w ich
codziennej pracy związanej z gaszeniem pożarów, likwidacją skutków klęsk żywiołowych oraz
innych miejscowych zagrożeń, w tym także w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego,
ekologicznego, medycznego i zabezpieczaniem niebezpiecznych pod względem pożarowym
procesów technologicznych, co bezpośrednio przekłada się na komfort i poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu wołomińskiego.
Kierując się troską o zapewnienie mieszkańcom naszej Gminy bezpieczeństwa i ochrony
mienia, wnosimy o podjęcie przez Radę Miejską w Wołominie niniejszej uchwały.

