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Odpowiadając na interpelację grupy Radnych Rady Miasta Lublin z dnia
13 listopada br. w sprawie długofalowego programu poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców miasta Lublin poprzez dofinansowanie funkcjonowania i zadań
inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej uprzejmie informuję,
iż funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej należy do zadań
z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, stąd wydatki winny być
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Jednakże mając na względzie
znaczenie działań podejmowanych przez Komendę dla całej społeczności miasta
Lublin, jakimi jest przede wszystkim ochrona zdrowia i życia ludzkiego, z budżetu
miasta Lublin, w miarę możliwości budżetowych, przeznaczane są dodatkowe środki
na zadania realizowane przez tę jednostkę. Na przestrzeni ostatnich lat były to: zakup
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umundurowania i wyposażenia dla strażaków w 2014 roku i 2016 roku – po 100 tys.
zł, zapewnienie wkładu własnego przy realizacji zadania „termomodernizacja
budynków KM PSP” realizowanego w 2016 roku – ponad 400 tys. zł, czy też wsparcie
działalności edukacyjnej (planowany w 2017 roku i 2018 roku po 5 tys. zł).
W bieżącym roku wspólnie z Komendą podjęto działania mające na celu
pozyskanie w 2018 roku dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na: zakup trzech samochodów typu mikrobus, które będą
wykorzystywane do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemicznego
i ekologicznego, a także technicznego oraz na zakup ubrań specjalnych (DEVA)
zabezpieczających strażaków uczestniczących w działaniach służących zapobieganiu
oraz usuwaniu skutków zdarzeń stwarzających zagrożenie dla otaczającego nas
środowiska.
W odniesieniu do wnioskowanej kwoty 500 tys. zł na wkład własny na zakup
samochodu ratowniczo-gaśniczego zmiana będzie rozpatrywana w trakcie roku
budżetowego w przypadku uzyskania przez Komendę dofinansowania z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie wykluczam również
dofinansowania innych propozycji ujętych we wniosku Komendy w trakcie 2018 roku
przy uwzględnieniu możliwości finansowych budżetu miasta.
Proponowane długofalowe wsparcie winno być ewentualnym następstwem
w przypadku określenia / wypracowania przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców
i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin oraz KM PSP założeń i zasad programu
wieloletniego w tym zakresie.
Szanowni Państwo Radni pragnę podkreślić, iż mimo że funkcjonowanie KM PSP
jest zadaniem z zakresu administracji rządowej i winno być finansowane z dotacji
budżetu państwa, władze miasta Lublin odnoszą się z dużym zrozumieniem do
potrzeb Komendy i dokładają wszelkich starań aby wyasygnować dodatkowe środki
na wsparcie Komendy rozumiejąc i doceniając zaangażowanie i ofiarność strażaków.
Skarbnik Miasta Lublin
/-/ Irena Szumlak
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