M ć Z?

ż2”e

-

URZĄD MIASTA I GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA
05-520 KONSTANCJN-JEZJORNA. uL Piasecyńska 77
tej 22 48 42 30U. 22 48 42 310 tLy 22 4842 309

1

Konstancin-Jeziorna. dnia

I kwietnia 2022 roku

SEi6IO.19.2022
Pani

f

Agata Wilczek
gw0

jWPLYNĘŁO
LflJA:

Rady Mi@f.t
--

-

Przewodnicząca

2022 -04- I I

Rady Miejskiej
.

Konstancin-Jeziorna

nr

Szanowna Pani Przewodnicząca,

w odpowiedzi interpelację radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, Pana Krzysztofa
Bajkowskiego i Pana Arkadiusza Głowackiego „w/s zakupu samochodu pożarniczego dla
OSP Jeziorna” intbrmuję
1) nie było żadnego błędu.
W projekcie budżetu gminy na 2022 rok, burmistrz zarezerwował środki finansowe w wysokości
500.000 zlotych na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Konstancin-Jeziorna
w

odpowiedzi

na

wniosek

Zarządu

Jednoski

OSP

z

dnia

6

Listopada

2021

roku.

W odpowiedzi na pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straż)” Pożarnej w Warszawie
(pismo WL.0 38.16.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku) za pośrednictwem Komendy Powiatowej
Straży

Pożarnej

w

Konstancin-Jeziorna
z

przeznaczeniem

Piasecznic.

burmistrz poinfonnował.

że

w projekcie

budżetu

gminy

są zarezerwowane środki finansowe w ysokości 500.000 złotych
na

dofinansowanie

zakupu

samochodu

bojowego

dla

jednostki

OSP w Konstaneinie-Jeziornie przy ulicy Świetlicowej I.
W dniu 16 grudnia 2021 roku, burmistrz poinformował (pismo BZK.554.06.2021.LP) Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznic, że w uchwalonym przez Radę Miejską
Konstanein-Jeziorna. na sesji w dniu 15 grudnia 2021 r. budżecie, zostały zabezpieczone środki na
dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych

\y

wysokości 950.000 złotych z przeznaczeniem:

-

600.000

złotych

do

zakupu

ciężkiego

samochodu

dla

pożarniczego

jednostki

OSP w Konstancinie-Jeziorna przy ulicy Świetlicowej 1,
-

350.000 złotych do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Słomczynie.

2)

W dniu

2022 roku

7 kwietnia

odbyła się

sesja nadzwyczajna

Rady Miejskiej

Konstancin-Jeziorna. zwołana na wniosck burmistrza gminy, gdzie w projekcie uchwały o zmianach
w budżecie gminy na rok 2022 burmistrz zawnioskował, aby do zakupu ciężkiego samochodu
ratowniczego dła OSP Konstancin-Jeziorna przeznaczyć dodatkowo ł 20.000 złotych, a dla jednostki
OSP Słomczyn- 00.000 złotych.
Rada Miejska Konstancin-Jezioma zatwierdziła tę propozycję burmistrza.
W efekcie końcowym. z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na zakup samochodu dla jednostki
OSP KoListancin-Jeziorna przeznaczona jest kwota 720.000 złotych, a dla jednostki OSP Słcmczyn
550.000 złotych, w tym 100.000 złotych z budżetu Starostwa Powiatowego, o które środki finansowe
wystąpil burmistrz gminy Konstancin-Jcziorna do Starosty Piaseczyńskiego.
Niezależnie od powyższego. burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna zlożył wniosek do Marszałka
Województwa Mazowieckiego „o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa
Mazowieckiego

w

ramach

zadania

OSP-202Y”

o

dofinansowanie

zakupu

ratowniczo-gaśniczych dla:
-

-

OSP Konstancin-Jeziorna w wysokości 100.000 złotych.
OSP Słomczyn w wysokości 100.000 złotych.

Rozstrzygnięcie tego wniosku ma nastąpić w kwietniu bieżącego roku.
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