
UCHWAŁA NR 28/85/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie akceptacji treści projektu darowizny na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Jeleniej Górze pojazdu specjalistycznego, osobowego  marki Peugeot Rifter Long 

Active+ rok produkcji 2019 o numerze nadwozia VR3ECYHYCKJ556273

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 r., poz.511) w zw. z art.220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Zarząd  Powiatu Jeleniogórskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. § 1. Akceptuje  się projekt umowy darowizny na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Jeleniej Górze pojazdu specjalistycznego, osobowego  marki Peugeot  Rifter  Long Active 
+ rok produkcji 2019 o numerze nadwozia VR3ECYHYCKJ556273.

§ 2. Upoważnia się Starostę i Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu do podpisania 
umowy darowizny z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511), gospodarowania mieniem powiatu należy do zadań
zarządu powiatu.

Na podstawie przepisu art.220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być
udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej
lub pomocy rzeczowej. Podstawą udzielania przedmiotowej pomocy jest umowa.
Pismem z dnia 24.09.2018 r. MT.0761.3.10.2018 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Jeleniej Górze zwróciła się do Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w Jeleniej Górze z wnioskiem
o wsparcie finansowe na zakup przez Powiat Jeleniogórski wraz z Gminami Powiatu samochodu
specjalistycznego do logistycznego wsparcia długotrwałych działań ratowniczych i likwidacji
skutków klęsk żywiołowych.

Zgodnie z uchwałą, darowiznę dokonuje się z przeznaczeniem dla logistycznego wsparcia
długotrwałych działań ratowniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej
Górze.

Zawarcie przedmiotowej umowy pozwoli na udzielenie pomocy rzeczowej Komendzie
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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