
Uchwała Nr XXXIX/57/2017 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 18 maja 2017 roku 

 

w sprawie: przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej 

Straży Pożarnej woj. pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji 

części garażowej budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Pucku. 

  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 20016, poz. 446ze zm.) oraz art.19g  w zw. z art.19b pkt 1 ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.603 ze 

zm.)   

 

Rada Gminy w Kosakowie 

uchwala, co następuje : 

  

§ 1 

Wyraża się zgodę na przekazanie środków finansowych w kwocie 10.000,00zł na 

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. Pomorskiego na rzecz  

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku z przeznaczeniem na 

dofinansowanie termomodernizacji części garażowej budynku głównego Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. 

           § 2 

Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Wójta Gminy 

Kosakowo z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w 

Gdańsku.   

                                                                      § 3  

Środki,  o których mowa w § 1 są zabezpieczone w budżecie Gminy Kosakowo na 2017 rok 

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 – 

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. 

                                                                      § 4 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.  

                                                                      § 5 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, w związku z planowaną 

rozbudową obiektu, została ujęta w Programie Modernizacji Państwowej Straży Pożarnej i w 

roku bieżącym otrzymała z przedmiotowego programu dofinansowanie w wysokości 70 

tysięcy zł. Koszt zadania - termomodernizacji części garażowej budynku głównego Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku to ok. 100 tysięcy zł. Wsparcie PSP 

zadeklarowały Powiat Pucki oraz Gminy Władysławowo i Puck. Przychylność gmin i 

wpisanie do ich budżetów dofinansowania była jednym z czynników dzięki, któremu 

Komenda PSP w Pucku została ujęta w w/w programie. 

Rada Gminy Kosakowo na wniosek Wójta i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Pucku niniejszą uchwałą także udziela wsparcia PSP, wyrażając zgodę na 

przekazanie środków z budżetu Gminy na dofinansowanie w/w zadania oraz upoważnia 

Wójta Gminy do zawarcia stosownego porozumienia.  

 

 

 

 


