
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR XVIII/155/20 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przekazania w 2020 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego 

samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wodzisławiu Śląskim 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 roku, poz. 713), art.19b pkt 1 oraz art.19g pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku 
o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 1499 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Gmina Gorzyce przekaże w 2020 roku środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy 
złotych 00/100), na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. 

§ 2. Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Gorzyce 
a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. 

§ 3. Środki, o których mowa w § 1 zabezpieczone są w budżecie Gminy Gorzyce na 2020 rok, w dziale 
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 - Komendy Powiatowe 
Państwowej Straży Pożarnej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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UZASADNIENIE

USTAWA
z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej

t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, , uchwala się, co następuje:

Dz. U. 1991 Nr 88 poz. 400
USTAWA
z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej Art. 19g. Środki finansowe uzyskane przez Państwową Straż Pożarną
z wpływów uzyskanych na zasadach określonych w art. 19b–19d zgodnie z zawartymi umowami lub
porozumieniami oraz na zasadach, o których mowa w art. 4a ust. 11 pkt 1 i 4 i art. 11d ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, przez:
1) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – są przychodami funduszu centralnego;
2) komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej lub nadzorowanych przez nich
komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej – są przychodami funduszy
wojewódzkich;
3) komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej – są przychodami funduszy szkół Państwowej
Straży Pożarnej.
Art. 19h. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na:
1) pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych;
2) pokrywanie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług;
3) pokrywanie wydatków na potrzeby służby w zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 9;
4) cele statutowe szkół Państwowej Straży Pożarnej;
5) pokrywanie wydatków związanych z przeprowadzeniem egzaminu dla osób ubiegających się o
przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
o którym mowa w art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
6) pokrywanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń, o których mowa w art.

4a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
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