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Projekt

z dnia 3 września 2015 r. 
Zatwierdzony przez.........

UCHWAŁA NR 
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO

z dnia.................... 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr 111/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok
2015

Na podstawie art. 212 u s tl pkt 2, art. 236 u stl ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst 
jednolity Dz. U z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1 .W  uchwale Nr 111/14/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia 
uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik -  Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

1) plan dochodów budżetu wynosi 48.389.685 zł,

2) plan dochodów bieżących 42.917.202 zł,

3) plan dochodów majątkowych 5.472.483 zł,

4) plan przychodów budżetu wynosi 0 zł,

5) razem 48.389.685 zł,

6) plan wydatków budżetu wynosi 47.566.692 zł,

7) plan wydatków bieżących 42.867.153 zł,

8) plan wydatków majątkowych 4.699.539 zł,

9) plan rozchodów budżetu wynosi 822.993 zł,

10) razem 48.389.685 zł,

11) nadwyżka budżetu wynosi 822.993 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu Siubickiego zmieniającej uchwałę Nr 111/14/15 w sprawie 
uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok.

W projekcie uchwały Rady Powiatu Słubickiego zmienia się plan finansowy dotyczący projektu 
„Wypracowanie systemu wspólnych transgranicznych działań jednostek straży pożarnej z Powiatu Słubickiego i 
Frankfurtu nad Odrą w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpowodziowego w regionie przygranicznym 
poprzez wspólne ćwiczenia z użyciem technicznego sprzętu niezbędnego w ochronie przeciwpowodziowej”.

W związku z dokonanymi zmianami i powstałymi oszczędnościami w budżecie projektu i możliwością 
wykonania dodatkowych działań ( dostawa trapu ratowniczego i kapania promocyjna ), istnieje konieczność 
dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego.
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Załącznik do Uchwały Nr 

Rady Powiatu Słubickiego 

z dnia..................... 2015 r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 255 040,00 0,00 4 255 040,00

75495 Pozostała działalność 674 560,00 0,00 674 560,00

4307 Zakup usług pozostałych 45 795,00 48 120,00 93 915,00

Wypracowanie systemu wspólnych transgranicznych działań jednostek straży 
pożarnej. 45 795,00 48 120,00 93 915,00

4309 Zakup usług pozostałych 8 082,00 8 491,00 16 573,00

Wypracowanie systemu wspólnych transgranicznych działań jednostek straży 
pożarnej. 8 082,00 8 491,00 16 573,00

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 527 581,00 - 48 120,00 479 461,00

Wypracowanie systemu wspólnych transgranicznych działań jednostek straży 
pożarnej. 527 581,00 - 48 120,00 479 461,00

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 93 102,00 -8  491,00 84 611,00

Wypracowanie systemu wspólnych transgranicznych działań jednostek straży 
pożarnej. 93 102,00 - 8  491,00 84 611,00

Razem: 47 566 692,00 0,00 47 566 692,00
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STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH
ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, 

www.powiatsiubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl,
PN-EN ISO 9001:2009

RS.3026.3.2015

ZARZĄD POWIATU SŁUBICKIEGO 

- w miejscu

data: 2015-08-14

W związku z realizacją przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Wypracowanie 

systemu wspólnych transgranicznych działań jednostek straży pożarnej z Powiatu 

Słubickiego i Frankfurtu nad Odrą w przypadku wystąpienia zagrożenia 

przeciwpowodziowego w regionie przygranicznym poprzez wspólne ćwiczenia 

z użyciem technicznego sprzętu niezbędnego w ochronie przeciwpowodziowej” 

w ramach programu Europejska Współpraca Terytorialna -  Program operacyjny 

Współpracy transgranicznej Polska (województwo lubuskie) -  Brandenburgia 

2007-2013 (zwanego dalej projektem), zwracam się z prośbą o dokonanie zmiany 

w pianie finansowym zgodnie z poniższą tabelą.

Dział

754

Rozdział I Paragraf Treść

75495

6069

Bezpieczeństwo 
publiczne i 
ochrona
»rzeciwpożarowa

Pozostała 
działalność
Zakup usług 
pozostałych

4309 J Zakup usług
pozostałych______
Wydatki na zakupy 

6067 J inwestycyjne jedn. 
budżetowych
Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jedn. 
budżetowych^

Razem:

I Przed zmianą Zmiana Po zmianie

674 560,00 0,00 674 560,00

674 560,00 0,00 674 560,00

45 795,00 48 120,00 93 915,00

8 082,00 8 491,00 16 473,00

527 581,00 -48 120,00 479461,00

I 93 102,00 j -8  491,00 84 611,00

674 560,00 0,00 674 560,00
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UZASADNIENIE:

Zmiana planu finansowego wynika z możliwości dokonania zmian w projekcie, 

i tym samym uzyskania dodatkowego dofinansowania na realizację zadań 

dot. poprawy stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 

mieszkańców środkowego Nadodrza, w szczególności Powiatu Słubickiego oraz 

Miasta na prawach powiatu Frankfurtu nad Odrą. W ramach dodatkowych działań 

związanych z realizacją projektu planowana jest:

1. dostawa trapu ratowniczego o długości 15 m.

Głównym przeznaczeniem tego urządzenia jest ewakuacja ludzi i sprzętu z 

terenów zagrożonych powodzią, pękającym lodem oraz prace na niestabilnym 

gruncie bagnach, lodzie i wodzie. Pneumatyczny trap ratowniczy posiada kesonową 

budowę, dzięki której konstrukcja jest lekka i stabilna. System mocowań, umożliwia 

łączenie między sobą kolejnych modułów, co zapewnia nieprzerwaną drogę 

ewakuacyjną o żądanej długości. Odpowiednio zaprojektowana konstrukcja podłogi, 

rozkłada punktowe siły nacisku na dużą powierzchnię spodnią, co gwarantuje wzrost 

bezpieczeństwa w czasie trwania akcji. Wyporność trapu pozwala na zastosowanie, 

jako pływającą platformę do transportu i składowania sprzętu. Dodatkowe 

wyposażenie w elementy odblaskowe i oświetleniowe, pozwalają na bezpieczne 

użytkowanie trapu w nocy. Trap może być użytkowany w charakterze mola, do 

którego mogą być zacumowane pontony lub lekkie łodzie ratownicze, może służyć 

jako pochylnia do szybkiej ewakuacji ludzi z zagrożonych obiektów, zwłaszcza 

budowlanych. Zastosowanie trapu nie ogranicza się tylko do podanych przykładów, 

może również wynikać z określonych potrzeb użytkowników.

2. kampania promocyjna.

Wypromowanie współpracy pomiędzy służbami ratunkowymi i prewencyjnymi 

obu regionów przygranicznych, polegające na zorganizowaniu pikniku dla 

mieszkańców, o którym zostaną poinformowani poprzez rozpowszechnienie 

informacji w mediach elektronicznych, portalach internetowych, mediach 

społecznościowych, ogłoszeń w prasie i TV lokalnych. Podczas imprezy planuje się 

wystawienie stoisk dla dzieci i młodzieży, placów zabaw, pokazy strażackie



(z wykorzystaniem zakupionego sprzętu), prelekcje i warsztaty dot. ochrony 

przeciwpowodziowej prowadzone przez PSP, Policję, SG oraz służby kryzysowe i 

ratowników medycznych, koncert zespołu muzycznego jako gwiazdy, zakupienie 

gadżetów promocyjnych dla mieszkańców powiatu w tym ulotki, smycze, notesy 

z długopisami, breloki, czapeczki i kredki, które będą służyć jako m.in. nagrody 

podczas rozwiązywania quizów i uczestnictwa w grach i zabawach, zapewnienie 

cateringu podczas pokazów.

Mając na uwadze powyższe wystąpiła konieczność zabezpieczenia 

odpowiednich środków na wskazane cele, i w związku z czym zwracamy się 

z prośbą o przesunięcie środków finansowych w ramach działu 754, rozdziału 75495 

i paragrafów 4307, 4309, 6067 i 6069, wg. szczegółów podanych w powyższej tabeli.


