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Sokółka, dnia 30 grudnia 2021 r.
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Pan Adam Juchnik

Zastępca Burmistrza Sokółki

W odpowiedzi na pismo nr PI. I. 7013. 77.2021 z dnia 9 października 2021 r.

oraz pismo nr PI. I. 7013. 77.2021 z dnia 18 listopada 2021 r. informuję, że Zarząd Powiatu
Sokólskiego na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2021 r. ponownie zapoznał się z Pana wnioskiem

o dofinansowanie rozbudowy remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej
Kamionce.

Zarząd Powiatu Sokólskiego w pełni rozumie potrzebę doposażenia, rozwoju
i modernizacji remiz i sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczo-gaśniczych
przez jednostki niosące pomoc mieszkańcom na terenie powiatu sokólskiego. Dlatego co roku
Powiat Sokólski wspiera zarówno działalność Państwowej Straży Pożarnej, jak i jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu. Powiat Sokólski od 2016 roku przeznaczył
kwotę ponad 600 tyś. zł z przeznaczeniem na remont remiz i pojazdów strażackich oraz na

zakup umundurowania, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i samochodów pożarniczych.
Jednocześnie Zarząd Powiatu Sokólskiego chce zaznaczyć, że na terenie gminy Sokółka

jest wiele niezbędnych i pilnych inwestycji, a wydanie blisko 30 min zł 'na tylko jedno
przedsięwzięcie tj. budowę gminnego centrum przesiadkowego w Sokółce, wydaje się
pomysłem groteskowym i absurdalnym. Takie niegospodarne działania ze strony władz Gminy
Sokółka nie mogą obciążać budżetu Powiatu Sokólskiego.

Wobec powyższego z przykrością informujemy, że Zarząd Powiatu • Sokólskiego
w chwili obecnej nie ma możliwości dofinansowania zadania realizowanego przez Gminę
Sokółka, z powodu braku środków finansowych w budżecie Powiatu Sokólskiego, które można
przeznaczyć na ten cel.
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