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w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 696) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 
i 1649) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się Powiatowi Opoczyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. 

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostały zabezpieczone w budżecie Gminy 
Opoczno na rok 2019. 

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy oraz zasady rozliczenia zostaną określone 
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Opoczno a Powiatem Opoczyńskim. 

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Opoczna. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCA 

Rady Miejskiej w Opocznie 

Anna Zięba 



Uzasadnienie 

Pismem z dnia 10 października 2019 roku znak: P0.0761.44.4.2019.AW Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie zwrócił się do Burmistrza Opoczna 
z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla potrzeb Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

Zakup specjalistycznego pojazdu, przeznaczonego do koordynacji działań ratowniczo
gaśniczych zapewni skuteczne prowadzenie akcji, co w konsekwencji podniesie poziom 
bezpieczeństwa mieszkańców gminy Opoczno. 

Całkowity koszt zadania to kwota 75.000,00 zł, z czego 5.000,00 zł stanowić będzie 
dotacja z Gminy Opoczno. 

Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom 
samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej. Jednocześnie stosownie 
do treści art. 216 ust. 2 pkt. 5 tej samej ustawy, pomoc finansową dla innych jednostek 
samorządu terytorialnego określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
odrębną uchwałą. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


