
UCHWAŁA NR LXIII/501/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 7 lipca 2022 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla 

Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 19b pkt 1, art. 19g pkt 2 i art. 19h pkt 2 ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 ze zm.) - Rada Miejska 
Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na 
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, znajdujący się w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-
gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku. 

§ 2. Środki, o których mowa w § 1 zabezpieczone zostały w budżecie gminy Bystrzyca Kłodzka na 
2022 rok z następującej klasyfikacji budżetowej: dział 754 rozdział 75405 § 6170. 

§ 3. 1. Szczegółowe warunki przekazania oraz rozliczenia środków finansowych, o których mowa w                            
§ 1, zostaną określone w odrębnym porozumieniu. 

2. Upoważnia się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do zawarcia porozumienia, o którym mowa 
w ust. 1 powyżej.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej                
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 ze zm.) gminy mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, 
modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych 
Państwowej Straży Pożarnej, a także zakupu niezbędnych dla jej potrzeb towarów i usług. Środki finansowe 
uzyskane przez Państwową Straż Pożarną w powyższym trybie i na warunkach określonych w odrębnych 
porozumieniach zawartych przez komendantów wojewódzkich albo podległych im komendantów 
powiatowych (miejskich) - są przychodami wojewódzkich funduszy.  

Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku pismem z dnia 08.11.2021 roku zwróciła się             
o udzielenie wsparcia finansowego, związanego z dofinansowaniem zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego 
dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku. 

Podstawą przekazania środków finansowych w celu realizacji zadania z zakresu bezpieczeństwa 
publicznego będzie podpisanie porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej 
we Wrocławiu w sprawie wsparcia finansowego Komendy Powiatowej w Kłodzku na zakup pojazdu 
ratowniczo-gaśniczego. Zakup tego typu pojazdu wpłynie na poprawę gotowości służb do podejmowania 
szybszych i skuteczniejszych interwencji na terenie powiatu kłodzkiego, w tym gminy Bystrzyca Kłodzka. 
Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka uważa się za słuszne udzielenie 
przedmiotowego wsparcia. 
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