
DRUK NR 7/XXV

Projekt

Uchwała Nr 

Rady Powiatu Słubickiego

z d n ia ...................................

w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

Powiatu Słubickiego za 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Słubickiego pozytywnie ocenia stan bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2015 rok.

§ 2. 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 2015 rok

Zgodnie z art.12 pkt 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia

towym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) do wyłącznej właści

wości rady powiatu należy dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpoża

rowego powiatu.

Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

(tekst jednolity -  Dz. U. z 2016 r., poz. 603) mówi, że rada powiatu przynajmniej raz 

w roku rozpatruje informację komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Radni Rady Powiatu Słubickiego po zapoznaniu się z Informacją Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu Słubic

kiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2015 roku pozytywnie ocenili stan 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2015 rok.
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Uchwała Nr 2/16 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zaopiniowania pracy Państwowej Straży Pożarnej z zakresu wyko
nywania w 2015 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 2015 r., poz. 1445 
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 2015 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.


