
UCHWAŁA NR 283/XLIII/2018
RABY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Pyzdry w formie dotacji celowej w kwocie 
4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy) z przeznaczeniem na zakup 
wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady 
rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 
Wrzesińskim a Gminą Pyzdry.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE 
Uchwały Nr 283/XLIII/2018 
Rady Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 23 maja 2018 roku 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry

Poprzez dofinansowywanie z budżetu powiatu zadań z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej, Powiat Wrzesiński wspiera działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu. Działania te polegają między innymi na doposażaniu jednostek straży 

pożarnych działających na terenie powiatu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz ochrony 

osobistej strażaków - ratowników narażających swoje zdrowie i życie podczas prowadzonych 

akcji ratowniczych. Dofinansowywane są również ćwiczenia, konkursy i zawody strażackie, 

które z całą pewnością przyczyniają się do podnoszenie kwalifikacji, sprawności i wiedzy 

strażaków zawodowych, strażaków ochotników oraz młodzieży zrzeszonej w Młodzieżowych 

Drużynach Pożarniczych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie przez cały czas bardzo aktywnie uczestniczy 

w działaniach ratowniczo - gaśniczych oraz wywiązuje się wzorowo ze swoich obowiązków, 

przyczyniając się niewątpliwie do usprawniania i rozwijania jakości pracy oraz zapewnienia 

jeszcze większego poziomu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

W związku z powyższym Powiat Wrzesiński postanowił wyróżnić Ochotniczą Straż 

Pożarną w Lisewie poprzez sfinansowanie zakupu 6 sztuk węży pożarniczych niezbędnych do 

wyposażenia tej jednostki.

Zasadne jest zatem podjęcie uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pyzdry.


