PROJEKT

UHWAŁA NR XXXIII/219/10
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 9 września 2010 r.
w sprawie udzielenia Gminie Opole pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
Na podstawie art.4 ust.1 pkt16, art.7a, art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r
o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.403
ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25
poz. 150 z późn. zm.), w związku z
art.19 b pkt l ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2006r. Nr 96, poz.667 z późn.
zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ), Rada Powiatu Opolskiego
uchwala, co następuje:
§1
Udziela się, w ramach wyodrębnionych środków w budżecie Powiatu Opolskiego na zadania
związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, pomocy finansowej Gminie Opole,
w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Opolu w łącznej wysokości 400.000,00 złotych (słownie: czterysta tysięcy
złotych) na:
1. Zakup sprzętu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych stanowiącego
wyposażenie samochodu ciężkiego do ratownictwa technicznego, w wysokości 300.000,00
złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych).
2. Zakup sorbentów, neutralizatorów, środków pianotwórczych oraz środków ochrony
osobistej strażaka, w wysokości 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

§2
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia
dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Opolskim a Gminą Opole.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu zwrócił się 26 października
2009r. z wnioskiem o zapewnienie środków finansowych w 2010r. na realizację zadań
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną tj. zakup specjalistycznego sprzętu do
likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych stanowiący wyposażenie samochodu ciężkiego do
ratownictwa technicznego oraz zakupu sorbentów, neutralizatorów, środków pianotwórczych
oraz ubrań specjalnych i hełmów dla strażaków-ratowników.
Zgodnie z art.400a ust. 1 pkt 2,8,9 i art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w/w zadania
kwalifikują się do finansowania ze środków związanych z finansowaniem ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.
Zadania zostały ujęte w budżecie Powiatu Opolskiego na rok 2010, jako
wyodrębnione środki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

