
UCHWAŁA NR 336/XXX/2020 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie podjęcia działań niezbędnych do pozyskania przez Miasto i Gminę Serock nowego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), a także art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę podjęcia działań zmierzających do pozyskania nowego samochodu ratowniczo – 
gaśniczego, dla jednej z funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Serock jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 336/XXX/2020 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 16 grudnia 2020r. 

w sprawie podjęcia działań niezbędnych do pozyskania przez Miasto i Gminę Serock nowego 
samochodu ratowniczo – gaśniczego 

 Projekt uchwały dotyczy wyrażenia woli pozyskania nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 
jednej z jednostek OSP funkcjonujących w granicach Miasta i Gminy Serock. Spośród 10 pojazdów 
znajdujących się na wyposażeniu gminnych jednostek OSP, zaledwie 3 są nowe i przystosowane do 
realizowania zadań przewidzianych dla nowoczesnych jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

 Pozostałe samochody ratowniczo – gaśnicze pozostające w dyspozycji gminnych Ochotniczych Straży 
Pożarnych, z uwagi na wiek i poziom eksploatacji, wymagają coraz częstszych i kosztownych napraw. Coraz 
trudniejszym jest także przystosowanie ich do minimalnych wymagań dla samochodów przeznaczonych dla 
OSP. 

 Zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego nie tylko pozytywnie wpłynie na poziom 
bezpieczeństwa mieszkańców gminy Serock, ale ułatwi też druhom prowadzenie działań ratowniczych.
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