
Uchwała Nr……………………… 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

z dnia………………… 

 

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie w celu wykonania monitoringu terenu 

i obiektów w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 19b pkt 1, art. 19g pkt 2, art. 19i pkt 2 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 

1340 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przekazuje się z dochodów własnych powiatu środki finansowe dla Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie w wysokości 34 000,00 zł. (słownie:  

trzydzieści cztery tysiące złotych) na wykonanie monitoringu terenu i obiektów Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. 

§ 2 

Działania wymienione w § 1 sfinansowane zostaną z budżetu Powiatu Wołomińskiego na 

2015 r. dział 754, rozdział 75410, paragraf 6170. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego, upoważniając go do 

zawarcia stosownej umowy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej, w 

pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Staży Pożarnej może uczestniczyć 

Powiat. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie zwrócił się z wnioskiem  

o środki finansowe na wykonanie monitoringu wizyjnego terenu i obiektów Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej posiada na terenie majątek ruchomy o 

wartości wielu milionów zł. Służby takie jak Państwowa Straż Pożarna (PSP), Ratownictwo 

Medyczne (RM), Wydział Zarządzania Kryzysowego i inne podmioty, które mają swoje 

siedziby na terenie Komendy a nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń wizyjnych narażone 

są w przypadku wyjazdu do akcji jednostek PSP i RM na utratę mienia ponieważ teren zostaje 

bez należytej opieki. 

 


