UCHWAŁA NR 490.XLIX.2022
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zakupu zestawu ratowniczo-gaśniczego: zestaw medyczny
(torba PSPr-1, AED, nosze próżniowe i inne), przyczepa do ewakuacji poszkodowanych, przyczepa do
transportu całego sprzętu np. worków z piaskiem, pojazd typu quad z napędem 6x6 wraz z agregatem
wysokiego ciśnienia do gaszenia pożarów w miejscach trudno dostępnych dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Rada Miejska Jeleniej Góry uznaje petycję z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zakupu zestawu
ratowniczo-gaśniczego: zestaw medyczny (torba PSPr-1, AED, nosze próżniowe i inne), przyczepa do
ewakuacji poszkodowanych, przyczepa do transportu całego sprzętu np. worków z piaskiem, pojazd typu quad
z napędem 6x6 wraz z agregatem wysokiego ciśnienia do gaszenia pożarów w miejscach trudno dostępnych dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej (znak sprawy PA.152.2.2022) za
nieuzasadnioną.
2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawarte zostało w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry do zawiadomienia wnoszącego petycję
o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Wojciech Chadży
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Załącznik do uchwały Nr 490.XLIX.2022
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 18 maja 2022 r.
Uzasadnienie
Ochotnicza Straż Pożarna przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze złożyła petycję w sprawie zakupu dla tej
jednostki zestawu ratowniczo-gaśniczego: zestaw medyczny (torba PSPr-1, AED, nosze próżniowe i inne),
przyczepa do ewakuacji poszkodowanych, przyczepa do transportu całego sprzętu np. worków z piaskiem,
pojazd typu quad z napędem 6x6 wraz z agregatem wysokiego ciśnienia do gaszenia pożarów w miejscach
trudno dostępnych.
Składający petycję wskazali, że źródłem sfinansowania zakupu sprzętu powinny być środki
niewykorzystane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego z 2021 r. w kwocie 167.820,00 zł lub
z tegorocznego budżetu Miasta.
Wnioskowane wykorzystanie środków przewidzianych w Jeleniogórskim Budżecie Obywatelskim za rok
2021, ze względów formalno-prawnych jest niemożliwe, gdyż brak realizacji zadania w roku
kalendarzowym, w którym było przewidziane, skutkuje niedopuszczalnością sfinansowania go w kolejnym
roku budżetowym.
Odnosząc się do wniosku o zakup sprzętu z budżetu Miasta na rok 2022 Prezydent Miasta Jeleniej Góry
stwierdził, że ze względu na fakt wejścia w życie z dnia 1 stycznia 2022 r. ustawy o Ochotniczych Strażach
Pożarnych, zmieniły się zasady finansowania i wyposażania tych jednostek. Zadania jednostek OSP są
określane w umowie zawieranej z jednostką, w której określa się potrzeby w zakresie ochrony
przeciwpożarowej i innych działań straży, a równocześnie dla tych zadań określa się jakie środki i sprzęt
niezbędny jest do wykonywania zadań przez jednostkę OSP. Katalog zagrożeń Miasta Jelenia Góra oraz
specyfikacja interwencji podejmowanych przez OSP Jelenia Góra przy ul. Wiejskiej, nie daje żadnego
operacyjnego uzasadnienia do wprowadzenia na wyposażenie i utrzymanie ze środków Miasta pojazdu typu
quad.
W ocenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Ochotnicza Straż Pożarna przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze
powinna być wyposażona zgodnie z wymogami określonymi w uchwale nr 95/18/2004 Prezydium Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2004 r.
w sprawie kategoryzacji jednostek operacyjno-technicznych ochotniczych straży pożarnych i wzorcowego
regulaminu organizacyjnego tych jednostek. Wszystkie uzasadnione potrzeby OSP przy ul. Wiejskiej
w Jeleniej Górze zostaną uwzględnione w umowie, która zostanie zgodnie z obowiązującym prawem
zawarta.
Rada Miejska Jeleniej Góry podziela stanowisko Prezydenta Miasta odnośnie braku uzasadnienia dla
zakupu pojazdu typu quad dla OSP w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej, gdyż takie działanie nie spełnia
wymogów zasadności, celowości i gospodarności, które są wymagane przy gospodarowaniu środkami
publicznymi.
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