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  ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 16 lutego 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków
finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej

   Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo-
żarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725 i Nr 121 poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2
czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finanso-
wych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr
53, poz. 564) § 4 otrzymuje brzmienie:

      ”§ 4.1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dokonuje rozdziału
środków finansowych na cele określone w § 2 między jednostkami ochrony
przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1- 6 i 8 ustawy, po rozpatrze-
niu wniosków tych jednostek przekazywanych za pośrednictwem właściwych
terytorialnie komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej  wraz z
opinią właściwego terytorialnie komendanta powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Wnioski o przyznanie środków finansowych jednostkom organizacyjnym Pań-
stwowej Straży Pożarnej kierowanym i nadzorowanym przez Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz sporządzane przez komendantów
wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej nie wymagają opinii, o której mowa
w ust. 1, i są bezpośrednio przekazywane do Komendanta Głównego Państwo-
wej Straży Pożarnej.

 3. Wnioski o przyznanie środków finansowych, sporządzane przez komendantów
powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, wymagają opinii właści-
wych terytorialnie komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.”

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2000
r. Nr 15, poz. 194


