
 

Uchwała Nr 152/859/2017 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 01 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu 

terytorialnego  

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 roku,  poz. 814 z późn. zm.) 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego 

 

uchwala, co następuje 

 

      § 1 

 

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 

2017 roku. 

 

      § 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



projekt 

Uchwała Nr XXIX /     / 2017 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 12 czerwca 2017 roku 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku 

 

Działając na podstawie art. 7 a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 roku,  poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 

2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co 

następuje: 
 

 

§ 1 

 

Udziela się pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego  

w wysokości 80 000,- zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100), 

z tego dla: 

1. Gminy Stalowa Wola w wysokości 50 000,- zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli przy ulicy Targowej 3. 

2. Gminy Zaleszany w wysokości 30 000,- zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie termomodernizacji budynku przeznaczonego na 

przedszkole w Obojni. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 
 
         
Zaakceptowano: 

Elżbieta Kulpa – Skarbnik Powiatu 

Aleksander Szczęch – Radca Prawny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Prezydent Miasta Stalowa złożył wniosek o przyznanie kwoty 50 000,- zł na dofinansowanie 

zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w 

Stalowej Woli przy ul. Targowej 3 – pismo znak SOZK-VI.5543/7/2017 z 29 marca 2017 

roku.  Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 25 maja br. zdecydował o udzieleniu pomocy 

finansowej w I półroczu ze względu na planowane ogłoszenie przetargu przez Gminę w 

czerwcu b.r.   Zakup samochodu zaplanowano sfinansować środkami: 

- budżetu Gminy Stalowa Wola – 400 000,- 

- WFOŚ I GW – 100 000,- 

- Komendy Głównej PSP – 225 000,- 

- Komendy Głównej PSP ze środków ubezpieczycieli – 75 000,- 

- budżetu Powiatu Stalowowolskiego – 50 000,- 

 

Do budżetu powiatu na 2017 rok, w imieniu Gminy Zaleszany, złożył wniosek Radny Jan 

Nowak (pismo z 30 września 2016 roku) o dofinansowanie części kosztów termomodernizacji 

budynku po zlikwidowanej w 2012 roku szkole filialnej w Obojni, w którym Gmina utworzy 

przedszkole dla dzieci od 1 września br. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 25 maja br. 

zdecydował o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 30 000,- zł. 

 

Podjęcie uchwały jest zasadne. 

 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


