
 
Uchwała nr XII/66/2007 

Rady Miejskiej  w Ujeździe 
z dnia 13 września 2007 roku 

 
 

w sprawie: współdziałania z Powiatem Strzeleckim w zakresie zabezpieczenia 
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpoŜarowej. 

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym             
(DZ.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591, z 2002 roku nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558,                     
nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 roku nr 80 poz. 717,                 
nr162 poz. 1568, z 2004 roku nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 
roku nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 roku nr 17 poz. 128,nr181 poz. 1337) w 
związku z art. 175 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2005 roku nr 249 poz. 2104, nr 169 poz. 1420, z 2006 roku nr 45 poz. 319, nr 104 poz. 708, 
nr 170 poz. 1217 i 1218, nr 187 poz. 1381,nr 249 poz. 1832, z 2007 roku nr 82 poz. 560, nr 88 
poz. 587, nr 115 poz. 791, nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 
  

§ 1. 
 

Gmina Ujazd będzie współdziałała z Powiatem Strzeleckim w zakresie zabezpieczenia 
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpoŜarowej na terenie gminy Ujazd i Powiatu Strzeleckiego 
poprzez dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla Komedy Powiatowej 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Strzelcach Opolskich.    
 

§ 2. 
 

Na zadanie wymienione w § 1 przeznacza się kwotę 15.000,00 zł., która jest zabezpieczona w 
budŜecie gminy Ujazd na 2007 roku. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu, który zawrze z Powiatem 
Strzeleckim stosowne porozumienie.  
  

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
    
 
 
        Przewodnicząca obrad 
          Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
        Magdalena Bartodziej 
 
 



 
 

         
Uchwała Nr XII/67/2007 

Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 13 września  2007 roku 

 
 
 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. ElŜbiety 
Węgierskiej w Kluczu  na zrefundowanie wydatków poniesionych na  prace remontowo-
budowlane w zabytkowym filialnym  kościele p.w. Matki BoŜej ŚnieŜnej w Olszowej 
 
 
              Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, 
Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz. z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 
poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167, poz. 1759, Dz.U.  
z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 ), 
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. 
U. Nr 162 poz.1568, Dz .U.    z 2004r. Nr 96 poz.959 i Nr 238 poz.2390, Dz.U  z 2006r. Nr 
50, poz.362 i Nr 126,poz.875/ oraz § 9 Uchwały Nr XLV /202/2006 Rady Miejskiej w 
Ujeździe z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej  z budŜetu 
Gminy Ujazd na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje: 
                                                                         
      § 1              
 
Rada Miejska w Ujeździe udziela dotacji w kwocie  25.000,00 zł / dwadzieścia pięć tysięcy 
złotych/ na rzecz Parafii  Rzymskokatolickiej p. w. św. ElŜbiety Węgierskiej w Kluczu  
ul. Wiejska  16 ,  47-143 Ujazd z przeznaczeniem na zrefundowanie wydatków poniesionych  
na  prace remontowo – budowlane polegające na zakupie  cementu, piasku, Ŝwiru, betonu, 
kostki granitowej, materiałów izolacyjnych i  innych materiałów budowlanych uŜytych do 
wykonania prac remontowych: podmurówki, podwalin oraz drenaŜu  we wpisanym do 
rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego pod Nr 99 /1954  
z dnia 13.05.1954r.  kościoła  p. w. Matki BoŜej ŚnieŜnej w Olszowej. 
 
      § 2 
 
Udzielona dotacja winna być rozliczona zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe  
Nr XLV/202/206 z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej  
z budŜetu Gminy Ujazd na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  
przy zabytku wpisanym do rejestru. 
 
      § 3 
 
Źródłem dotacji są środki zapisane w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92120 § 2720 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki budŜetu gminy 
w Ujeździe na rok 2007. 
 
 



      § 4 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 
                                                                        § 5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
        Przewodnicząca obrad 
          Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
        Magdalena Bartodziej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uchwała Nr  XII/68/2007 

Rady Miejskiej w Ujeździe  
                                                     z dnia 13 września 2007 roku 

 
w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2007 rok 

 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568  
z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172 
poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337); art. 175 ust.1, 
184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku  Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708,  
Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832 z 2007 roku Nr 82 poz.560,  
Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, 140 poz.984) oraz.art.420 w związku z art.406 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902, Nr 
169 poz.1199, Nr 170 poz.1217, Nr 249 poz.1832 z 2007 roku Nr 21 poz.124, Nr 75 poz. 493, 
Nr 88 poz.587, Nr 124 poz. 859)  Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje; 
 
 

§ 1 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 122 165 zł, w tym: 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 86 500 zł 
- wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego  
na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 86 500 zł, renta planistyczna 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 31 165 zł 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) w kwocie 31 165 zł  
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 500 zł 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin 
(związków gmin) w kwocie 4 500 zł 
 

§ 2 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 57 660 zł, w tym: 
 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 10 000 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 10 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł, budowa ulicy Pięknej oraz przebudowa ulicy 
Gliwickiej  
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 25 900 zł 
Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 25 900 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 25 900 zł, remont mienia gminnego 



 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 3 500 zł 
Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 3 500 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 3 500 zł 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 1 320 zł 
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne w kwocie 1 320 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 1 320 zł 
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 320 zł 
 
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 6 440 zł 
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie 3 540 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 3 540 zł, zakup materiałów  
 
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 2 900 zł,  
- wydatki bieŜące w kwocie 2 900 zł, zakup materiałów 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 500 zł 
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4 500 zł (własne) 
- wydatki bieŜące w kwocie 4 500 zł 
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 500 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 6 000 zł 
Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 6 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 6 000 zł, decyzje środowiskowe 
 

§ 3 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 179 825 zł, w tym: 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 45 900 zł 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 6 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 6 000 zł, podziały geodezyjne 
 
Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 39 900 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 39 900 zł, urządzenie placu zabaw na ul. Gliwickiej i osiedlu 
„ Na Wzgórzu” 
 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 3 500 zł 
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 3 500 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 3 500 zł, remont drzwi 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 16 320 zł 
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne w kwocie 1 320 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 1 320 zł, zakup sprzętu 
 
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w kwocie 15 000 zł  
- wydatki majątkowe w kwocie 15 000 zł 



 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
w kwocie 15 000 zł, dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 31 165 zł 
Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 31 165 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 31 165 zł, koszty przygotowania zawodowego młodocianych 
pracowników  
 
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 6 440 zł 
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie 3 540 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 3 540 zł, urządzenie placu zabaw na ul. Gliwickiej i osiedlu 
„ Na Wzgórzu” 
 
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 2 900 zł,  
- wydatki majątkowe w kwocie 2 900 zł, urządzenie placu zabaw na ul. Gliwickiej i osiedlu  
„ Na Wzgórzu” 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 500 zł 
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4 500 zł (dofinansowanie zadań 
własnych) 
- wydatki bieŜące w kwocie 4 500 zł 
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 500 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 50 000 zł 
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 50 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 50 000 zł, zakup energii 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 22 000 zł 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 22 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 22 000 zł,  
 - dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury  
w kwocie 22 000 zł 
 

§ 4 
 
W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 2007 rok,  
 
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 000 zł,  na zadaniu 
- 900 rozdz.90011 § 4300 – opracowanie mapy turystycznej Gminy Ujazd 
 
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 70 000 zł, na zadaniach  
- 900 rozdz.90011 § 4300 – dopłata do wywozu nieczystości w kwocie 60 000 zł 
- 900 rozdz. 90011 § 4300 – utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w kwocie 10 000 zł 
 
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia  
29 marca 2007 roku w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2007 rok   
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 
 



 
 
 

§ 5 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 6 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
        Przewodnicząca  obrad 
                        Wiceprzewodnicząca Magdalena Bartodziej 
 
 
 
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Uchwała Nr XII/69/2007 

Rady Miejskiej w Ujeździe w Ujeździe  
z dnia 13 września 2007 roku 

 
w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 
oraz ustalenia warunków i sposobów ich przyznawania nauczycielom, korzystającym z 
opieki zdrowotnej. 
 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i art. 72 
ust. 1 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 
Nr 97, poz. 674 z 2006r.; Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; Dz. Z 2007 Nr 17, poz. 95, 
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689) po uzyskaniu pozytywnej opinii związków zawodowych, 
Rada Miejska uchwala co następuje:  
 

§ 1 
 
Nauczycielowi korzystającemu z opieki zdrowotnej, zatrudnionemu w szkole, prowadzonej 
przez gminę Ujazd, w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć oraz 
nauczycielowi, który był zatrudniony w takiej szkole lecz przeszedł na emeryturę lub rentę, 
moŜe być przyznane świadczenie pienięŜne pomocy zdrowotnej. 
 

§ 2 
 
Wysokość jednorazowego zasiłku pienięŜnego ustala dyrektor szkoły w zaleŜności od 
wysokości środków funduszu zdrowotnego oraz ilości złoŜonych wniosków. Maksymalna 
kwota świadczenia nie moŜe przekroczyć 200 złotych. 
 

§ 3 
 
 
Świadczeniami pienięŜnymi pomocy zdrowotnej są: 

1. jednorazowa zapomoga – w wysokości do 200 zł w przypadku leczenia się w 
poradniach specjalistycznych poza miejscem zamieszkania na choroby przewlekle, 

2. zasiłek pienięŜny za kaŜdy nieprzerwany miesiąc leczenia szpitalnego w wysokości 
0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym 
wymiarze czasu pracy, 

3. zwrot kosztów zakupu lekarstw pełnopłatnych – do kwoty 200 zł, 
4. dofinansowanie kosztu dojazdu do sanatorium lub szpitala uzdrowiskowego, 
5. dofinansowanie kosztów dodatkowych pełnopłatnych zabiegów, z jakich nauczyciel 

korzystał w czasie pobytu w sanatorium lub w szpitalu uzdrowiskowym do kwoty 100 
zł. 

6. dofinansowanie kosztów przejazdu na zabiegi medyczne lub rehabilitacyjne, jakie 
nauczyciel pobiera w związku ze stwierdzoną u niego chorobą zawodową do kwoty 80 
zł, 



7. zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego (wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, 
okulary) – do kwoty 150 zł. 

 
§ 4 

 
Świadczenie pienięŜne pomocy zdrowotnej przyznawane jest na pisemny wniosek 
nauczyciela. 
 

§ 5 
 
Do wniosku o przyznanie świadczenia pomocy zdrowotnej nauczyciel dołącza odpisy lub 
kopie dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku (zaświadczenie 
lekarskie potwierdzające przewlekłą chorobę, faktury za zakup leków, rachunki z gabinetów 
lekarskich, zaświadczenia o pobycie w szpitalu). 
 

§ 6 
 

1. wnioski w sprawie przyznania świadczenia pienięŜnego naleŜy składać u dyrektora 
szkoły w terminach do 15 marca i do 15 września. 

2. Świadczenie przyznaje pracodawca w ciągu 30 dni od dnia złoŜenia przez nauczyciela 
wniosku. 

3. zasiłek pienięŜny udzielany jest danemu nauczycielowi jeden raz w danym roku 
budŜetowym. W uzasadnionych, szczególnie cięŜkich przypadkach pomoc pienięŜna 
moŜe być przyznana powtórnie w danym roku. 

4. O przyznaniu lub odmowie przyznania nauczycielowi świadczenia pienięŜnego 
pomocy zdrowotnej pracodawca powiadamia go na piśmie. 

5. Kwota przyznanego nauczycielowi świadczenia pienięŜnego pomocy zdrowotnej 
wypłacana jest w kasie Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe w terminie 
wskazanym w powiadomieniu. 

 
§ 7 

 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 
 
 

§ 8 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
 
 
        Przewodnicząca obrad 
          Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
        Magdalena Bartodziej 
 
 
 
         
 



    Uchwała nr XII/ 70 / 2007 
    Rady Miejskiej w Ujeździe 
    z dnia 13 września 2007r. 
 
 
w sprawie powołania  zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na 
ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich. 
 
 
 
 Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sadów 
powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070, Nr  154, poz. 1787, z 2002 roku Nr 153, poz. 1271, 
Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, z 2003 roku Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256,  
z 2004 roku nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i 2703, 
z 2005 roku Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413  
i 1417, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, z 2006 roku Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 
1592, z 2007 roku Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, 
poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976)  Rada Miejska w Ujeździe uchwala co 
następuje: 
 
     §1 
 
Dla  wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w 
Strzelcach op. kadencji 2008-2011 powołuje się  następujący skład osobowy: 
 
1. Marek Ewa 
2. Michalska Mariola 
3. Muskała Rajmund 
 
 
     § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Ujazdu. 
 
     § 3 
 
Zespół podlega  rozwiązaniu po przedstawieniu opinii na sesji Rady Miejskiej w Ujeździe. 
 
     § 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 

 
 
 

        Przewodnicząca obrad 
          Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
        Magdalena Bartodziej 
 



 
 
 
 

 
 
Uzasadnienie 
 

W odpowiedzi na prośbę Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w 
Strzelcach Opolskich o pomoc finansową, pragnę pozytywnie ustosunkować się do 
powyŜszego  dofinansowując  zakup podnośnika hydraulicznego, kwotą 20.000,00 zł.   

Udzielając pomocy mam na  uwadze poprawienie skuteczności działania straŜy 
poŜarnej, zwiększając tym samym stan ochrony przeciwpoŜarowej na terenie naszej gminy a 
przede wszystkim strefy aktywności gospodarczej leŜącej                       w bezpośrednim 
sąsiedztwie miasta Strzelce Opolskie, gdzie siedzibę ma Komenda Powiatowa Państwowej 
StraŜy PoŜarnej.  

Komenda Powiatowa Państwowej Starzy PoŜarnej do tej pory posiada na swoim stanie 
wysięgnik 18 metrowy, który nie spełnia dzisiejszych wymogów. NaleŜy podkreślić, iŜ jako 
gmina nigdy nie spotkaliśmy się z odmową udzielenia pomocy ze strony komendanta 
powiatowego.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


