
UCHWAŁA NR XXVI/218/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.14 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 19b i 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 
Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1123) 

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przekazuje się na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środki finansowe w wysokości 
5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego 
lub poprawę warunków technicznych w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP 
w Częstochowie. 

§ 2.  

Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostaną przekazane ze środków budżetu gminy w 2020 roku z działu 
754 rozdz. 75411 § 2300. 

§ 3.  

Warunki przekazania i rozliczenia środków finansowych określi umowa zawarta pomiędzy Komendą Miejską 
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie a Gminą Koniecpol. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu 

 
 

Aneta Chrzuszcz 

Id: 7E81E880-71A3-4546-8737-235E0C1C246F. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/218/2020 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

 Pismem z dnia 28.07.2020 r. Komendant Miejski PSP w Częstochowie zwrócił się do Gminy 
Koniecpol z prośbą o wsparcie finansowe Komendy w Częstochowie. W uzasadnieniu wniosku Komendant 
wskazał na szeroki zakres zadań ratowniczych realizowanych przez Komendę Miejską PSP na terenie powiatu 
częstochowskiego oraz podkreślił, że przekazane środki pozwoliłyby na poprawę warunków technicznych 
w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 Komendy Miejskiej PSP w Koniecpolu. 

 Zgodnie z Art.19b. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz.1123 ) w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej może 
uczestniczyć m.in. gmina. 

 Środki finansowe uzyskane przez Państwową Straż Pożarną z wpływów uzyskanych na zasadach 
określonych w art. 19b cytowanej wyżej ustawy, zgodnie z zawartymi umowami lub porozumieniami, mogą 
być przeznaczone na pokrywanie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych 
Państwowej Straży Pożarnej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług.
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