
PROJEKT 18.12.09 

 

 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) 

 
z dnia                         2009 r.  

 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2009 r. i ich 
podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego 
 
 
 

 Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 
2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2009 r. i ich podziału między jednostki 
ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
(Dz. U. Nr 121, poz. 1005) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych wyłącznie dla zapewnienia 
gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, działających w ramach 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ustala się w 2009 r. w kwocie                        
36 190 000 zł.”; 

2) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) ochotniczych straży pożarnych – w kwocie 36 123 290 zł.”. 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 grudnia 
2009 r. 

 
 
 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 
 
 
 

                                                 
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy 
wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada              
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

 



UZASADNIENIE 
 

 Potrzeba zmiany rozporządzenia, które stanowi wykonanie upoważnienia  zawartego 
w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, wynika  
z Decyzji Ministra Finansów z dnia 9 października 2009 r. Nr FS7/4135/38R/RGY/09/6028 
PELS o przeniesieniu kwoty 1.136.000 zł ze środków rezerwy celowej – część 83, dział 758, 
rozdział 75818, poz. 4 – Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych do części 42 – Sprawy wewnętrzne działu 754 – Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75478 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych na dotacje dla ochotniczych straży pożarnych. Wymienione środki finansowe 
zostaną przeznaczone na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów 
poniesionych przez te jednostki podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur  
i powodzi w bieżącym roku. 
 W związku z powyższym ustalona w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy 
budżetowej na rok 2009 r. (Dz. U. Nr 128, poz. 1057) kwota 35 054 000 zł ulegnie 
zwiększeniu do kwoty 36 190 000 zł, z czego ochotnicze straże pożarne otrzymają dotacje  
w wysokości 36 123 290 zł.  
 

Ocena skutków regulacji  

1) podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie: regulacja dotyczyć będzie 
jednostek ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących w 2009 r. w krajowym systemie 
ratowniczo-gaśniczym z województw dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, 
podkarpackiego, śląskiego; 
2) konsultacje społeczne: projekt został poddany konsultacji z Zarządem Głównym Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ze Stowarzyszeniem Pożarników Polskich – uwag nie 
zgłoszono. 
Projekt został zamieszczony zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.) w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej MSWiA; 
3) wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych: projektowane 
rozwiązanie znajduje pokrycie w budżecie państwa na 2009 r. i nie spowoduje dodatkowych 
skutków finansowych; 
4) wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną 
i zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów: projekt nie będzie miał wpływu 
na wymienione obszary. 
Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

 


