
Załącznik NrZĆdo Protokołu Nr XXXVII/302/05
sesji Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 08.12.2005 r.

Uchwała Nr XXXVI1/302/05 
Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 08 grudnia 2005 r.

w sprawie współfinansowania przez Gminę Lichnowy kosztów funkcjonowania 
Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na podstawie art.10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2 0 0 Ir. Nr 142 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 18.04.2002r. o stanie 
klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002r. Nr 74 poz. 676) Rada Gminy Lichnowy 
uchwala co następuje:

§ i

Gmina Lichnowy zobowiązuje się do współfinansowania części kosztów 
związanych z utrzymaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego w Powiecie 
Malborskim umiejscowionym w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w 
Malborku w latach 2006, 2007 i 2008.

§2

Szczegółowe warunki dotyczące pokrywania części powyższych kosztów 
zostaną określone w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą 
Lichnowy i Powiatem Malborskim.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie współfinansowania przez Gminę Lichnowy kosztów  
funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Ustawa z dnia 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej nakłada na 
jednostki samorządu terytorialnego szereg obowiązków, których celem jest 
zapobieganie skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwanie, w tym zobowiązuje 
do tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego zespołu reagowania 
kryzysowego, wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego.

Art. 12 ust. 4 niniejszej ustawy stanowi, iż funkcjonowanie zespołów  
finansowane jest odpowiednio z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
wojewodów oraz ministra właściwego do spraw7 wewnętrznych.

W celu realizacji postanowień cytowanej ustawy utworzono na terenie 
powiatu malborskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego jako jednostkę 
koordynującą działania centrów' zarządzania kryzysowego gmin z terenu 
powiatu, w tym gminy Lichnowy.

Art. 10 ustawy z dnia 08 .03 .1990r. o samorządzie gminnym stanowi, iż 
wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze 
współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie stosownej uchwały.


