
UCHWAŁA Nr /M |26fj<2CM?- 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia 05 pa{d^c*/Vuka <2£>£¥k

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łyszkowice

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym ( t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ) oraz a rt 216 ust. 2 
pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.; poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. 
poz. 191, poz. 659, poz, 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, 
poz. 1529), a także art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (t. j. Dz. U, z 2017 r. poz. 736, zm.: poz. 1169, poz. 60 ) 
Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Gminie Łyszkowice pomocy finansowej w wysokości
1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych 0/100) z przeznaczeniem 
na szkolenie dwóch druhów z jednostki KSRG Łyszkowice i dwóch druhów 
z jednostki KSRG Kalenice.

§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy, o której mowa w § 1 określi 
umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Łowickiego i Wójtem Gminy 
Łyszkowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736, zrn.: poz. 1169, poz. 60) starosta 
na obszarze powiatu określa zadania krajowego systemu ratowniczo- 
gaśniczego, koordynuje jego funkcjonowanie i kontroluje wykonywanie 
wynikających stąd 2adań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, 
zdrowia lub środowiska kieruje tym systemem. Powyższe środki przekazane 
gminom pozwolą przeszkolić pewną grupę, druhów, którzy biorą bezpośredni 
udział w akcjach ratowniczych. Ww. szkolenia zwiększają zdolności ratownicze 
jednostek KSRG z terenu powiatu łowickiego.
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