
Uchwała Nr XV/108/2019 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 11 czerwca 2019 roku 

 

w sprawie: przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej 

Straży Pożarnej woj. pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przenośnego 

działka wodno-pianowego dla 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 2019 r. poz. 506. 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 2018 r. poz. 1313 ze zm.)    

 

Rada Gminy Kosakowo  

uchwala, co następuje : 

  

§ 1 

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

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. Pomorskiego na rzecz  

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku z przeznaczeniem na zakup 

przenośnego działka wodno-pianowego DWP 40 dla 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 2019 rok 

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 § 6170 

– Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. 

§ 4 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.  

§ 5 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UZASADNIENIE 

O dofinansowanie zakupu działka wodno-pianowego zwrócił się do Wójta Gminy Kosakowo 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. W uzasadnieniu wskazał na 

konieczność wyposażenia ich jednostki w sprzęt umożliwiający prowadzenie działań na 

obiektach ZDR (zakłady dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej). Działko 

o dużej wydajności umożliwi prowadzenie zadań zarówno w natarciu, jak i obronie 

zagrożonych instalacji i obiektów z odpowiedniej odległości, a przede wszystkim zapewni 

podanie środka gaśniczego z odpowiednia intensywnością. 

Na terenie Gminy Kosakowo występują dwa zakłady zakwalifikowane jako ZDR. 

Całkowity koszt tego urządzenia to ponad 30 tysięcy zł.  

Rada Gminy Kosakowo na wniosek Wójta i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

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

środków z budżetu Gminy na dofinansowanie w/w zadania.   
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