UCHWAŁA NR 1023/LI/2022
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia gminie Ivane-Puste w Ukrainie pomocy rzeczowej
Na podstawie art.10 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022,
poz. 559 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Udziela się gminie Ivane-Puste, ul. T. Szewczenki 65 ,obwód Tarnopolski, 48748 Ukraina, pomocy
rzeczowej w formie przekazania samochodu specjalnego marki STAR model P 244 L , rok produkcji
1994 o numerze rejestracyjnym WFC3877, numer VIN: Q244L0212473, z przeznaczeniem do działań
ratowniczych dla lokalnej straży pożarnej.
2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy, o której mowa w ust 1 określać będzie umowa.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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UZASADNIENIE
Komitet Wykonawczy Rady Wiejskiej Ivane-Puste, obwód Tarnopolski, Ukraina skierował do
jednostek administracyjnych, organizacji i wszystkich ludzi dobrej woli pismo z prośbą o pomoc
rzeczową dla nowoutworzonej w gminie jednostki lokalnej straży pożarnej. Potrzeby w tym
zakresie – ujęte w piśmie- dotyczą samochodu pożarniczego oraz sprzętu i wyposażenia w tym
indywidualnego wyposażenia strażaków.
Mając na uwadze toczące się działania wojenne na terytorium Ukrainy i skutki wywołane
tymi działaniami oraz potrzeby lokalnej społeczności ukraińskiej ratowaniu życia, zdrowia i mienia
ta prośba jest całkowicie uzasadniona. Niezwykle trudna sytuacja lokalnych władz Ukrainy - w
obliczu toczącej się wojny - próbujących zorganizować lokalne służby ratownicze zasługuje na
uznanie i wsparcie tych działań . Zarówno możliwości finansowe jak też zorganizowanie zakupu
sprzętu i wyposażenia na potrzeby działań ratowniczych w obecnej sytuacji są niezwykle
utrudnione albo wręcz niemożliwe do zrealizowania.
Samochód specjalny który planowany jest jako pomoc rzeczowa dla gminy wiejskiej IvanePuste był przypisany do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowej. Jednostce został już
przekazany inny samochód wycofany z jednostki działającej w systemie KSRG tj. OSP Złotokłos.
Aktualnie samochód specjalny planowany jako pomoc rzeczowa pozostaje wyłączony z działań
operacyjnych i może być przedmiotem takiej pomocy.
Podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w Piasecznie umożliwi Burmistrzowi
podpisanie umowy ze stroną ukraińską i pozwoli na przekazanie specjalnego samochodu jako
pomocy rzeczowej.

Id: FB657AD8-F39B-419E-AA9B-88D18824001A. Podpisany

Strona 1

