
DRUK 4/X

Projekt

Uchwała Nr 
Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.............
w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

Powiatu Słubickiego za 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Słubickiego pozytywnie/negatywnie ocenia stan bezpie
czeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2014 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 
do projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego 

w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
Powiatu Słubickiego za 2014 rok

Zgodnie z art.12 pkt 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia
towym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) do wyłącznej właści
wości rady powiatu należy dokonywanie oceriy stanu bezpieczeństwa przeciwpoża
rowego powiatu.

16 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Po
rządku Powiatu Słubickiego, podczas którego rozpatrzona została Informacja Ko
mendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Po
wiatu Słubickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2014 roku. Członkowie 
Komisji po zapoznaniu się z ww. Informacją pozytywnie zaopiniowali pracę Pań
stwowej Straży Pożarnej z zakresu wykonywania w 2014 roku zadań na terenie Po
wiatu Słubickiego dotyczących bezpieczeństwa obywateli - poprzez podjęcie uchwały 
w przedmiotowym zakresie (kopia uchwały przekazana została do Biura Rady Powia
tu Słubickiego tego samego dnia).

Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, mó
wi, że Rada powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informację komendanta po
wiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej.

Mając powyższe na uwadze, proponuje się przyjąć projekt uchwały w przed
stawionym brzmieniu.
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Uchwała Nr 2/15 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z dnia 16 czerwca 2015 r. 
w sprawie zaopiniowania pracy Państwowej Straży Pożarnej z zakresu wyko
nywania w 2014 roku zadań na terenie Powiatu Słubickiego dotyczących bez
pieczeństwa obywateli

Na podstawie art 38a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r„ poz. 595 
z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Powiatu Słubickiego.

uchwala się, co następuje:

§ 1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pracę Państwowej Straży Pożarnej 
z zakresu wykonywania w 2014 roku zadań na terenie Powiatu Słubickiego dotyczą
cych bezpieczeństwa obywateli zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Bezpie
czeństwa i Porządku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WYCIĄG Z PROTOKOŁU
Z POSIEDZENIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
POWIATU SŁUBICKIEGO W DNIU 16 CZERWCA 2015 ROKU

...Pkt 5. Zaopiniowanie pracy Państwowej Straży Pożarnej z zakresu wykony
wania w 2014 roku zadań na terenie powiatu dotyczących bezpieczeństwa 
obywateli - poprzez podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie.

Prowadzący od teraz posiedzenie Mikołaj Jagła zwrócił się do członków Komi
sji z prośbą o dokonanie oceny pracy Państwowej Straży Pożarnej z zakresu wyko
nywania w 2014 roku zadań na terenie powiatu dotyczących bezpieczeństwa obywa
teli.

Członkowie Komisji pracę KP PSP w Słubicach w 2014 r. ocenili jednogłośnie pozy
tywnie, przy jednym głosie wstrzymującym się, należącym do członka Komisji Ko
mendanta Powiatowego PSP w Słubicach st. kpt. Wojciecha Śliwińskiego.

Po przeprowadzonym głosowaniu prowadzący posiedzenie Mikołaj Jagła od
czytał treść podjętej uchwały.

Pkt 6. Zaopiniowanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego po
wiatu.

W tym punkcie prowadzący posiedzenie Mikołaj Jagła powiedział, że na naj
bliższej sesji Rady Powiatu Słubickiego przewidziany został punkt dotyczący doko
nania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu (co zgodnie 
z art. 12 pkt 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym należy 
do wyłącznej właściwości rady powiatu).
Następnie poinformował, że Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
Powiatu Słubickiego, którą członkowie Komisji otrzymali wraz z materiałami na dzi
siejsze posiedzenie Komisji stanowić będzie załącznik do uchwały Rady Powiatu 
Słubickiego w przedmiotowej sprawie.
Tutaj zwrócił się do członków Komisji z zapytaniem czy do ww. Oceny mają jakieś 
uwagi lub zastrzeżenia. Wobec ich braku zarządził głosowanie. Komisja Bezpieczeń
stwa i Porządku przedstawioną Ocenę zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie...

Sporządził: Mikołaj Jagła 
tel. (095) 759 20 24 
Słubice, dn.22.06.2015 r.


