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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 listopada 2006 r.

w sprawie wysokoÊci Êrodków finansowych w 2006 r. i ich podzia∏u mi´dzy jednostki ochrony
przeciwpo˝arowej dzia∏ajàce w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. WysokoÊç Êrodków finansowych przeznaczo-
nych wy∏àcznie dla zapewnienia gotowoÊci bojowej
jednostek ochrony przeciwpo˝arowej, dzia∏ajàcych
w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego,
ustala si´ w 2006 r. w kwocie 24 020 000,00 z∏.

§ 2. Ârodki finansowe, o których mowa w § 1, prze-
znacza si´ dla:

1) zak∏adowych stra˝y po˝arnych — w kwocie
43 870,00 z∏;

2) zak∏adowych s∏u˝b ratowniczych — w kwocie
17 548,00 z∏;

3) ochotniczych stra˝y po˝arnych — w kwocie
23 958 582,00 z∏.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: L. Dorn

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie wysokoÊci Êrodków
finansowych w 2005 r. i ich podzia∏u mi´dzy jednostki
ochrony przeciwpo˝arowej dzia∏ajàce w ramach krajo-
wego systemu ratowniczo-gaÊniczego (Dz. U. Nr 101,
poz. 849 i Nr 252, poz. 2127), które utraci∏o moc z dniem
31 grudnia 2005 r.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836 oraz
z 2006 r. Nr 191, poz. 1410.


