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UCH\VAŁA NR XIV/Hl/2019
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: udzielenia pom.ocv finansOl'iej Gminie Przedecz na rea]izadę przedsiewz.ięcIa
pn.: 'jZanewuienie gOfO\\'Ości boioweLiednostek Ochotni,czvcb Straży Pożarnych
Rzeezypospolitei_ Pol~kiei z terenu D;owiatu kol.~kiego''_

El. podstawi. art. 12 pkt l] w związku z art, 7a ustawy z dnia 5 czerwca ]998 r.
o samorzqdzie powiatowym U. t Dz. U. z 2019 r., poz. SU) oraz art, 216 ust. 2 pkt :5i art. 220
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 si rpnia 2009 r. oftnansacb publicznych G, t. Dz. U, z 2019 r., poz.
869), Rada Powiatu Kolski ego uchwala co następuje:

§ 1

Udziel się z budżetu Powlatu Kolskiego pomoc finansowej Gmini Przedecz 'vV wysokoś i
4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizaej przedsi wzięcia pn.: .Zapewnienie gotowości
bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożamych Rzeczypospolitej P Isklej z t r nu powiatu.
kolskiego".

2

Pornoc finansowa; o . tórej mowa
budżetu P wiani Kol kiego.

1, zostanie udzielona wonnie dotacji celowej ze środków

3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczeni i zasad: rozliczenia
środl Ów określone zostaną w umowie między Powiatem Kolskim' Gminą Przedecz,

§4

Wykonani uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życi z dniem podjęcia,

Przewodniczący
Rady Powiatu Kpiskiego

!Ze( 51J7~
Marek Świątek'" ,-



Uzasadnienie do
Uch vatv Nr Xl VIl 11J2O19'
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Pornoc finansowa udzielona jednostkom samorządu gminnego w forn ie dotacji celowej

ze środków finanso ych Powiatu Kolski go na realizację przedsięwzięcia pn.: .Zapewnienie

gotowości b jowej jednostek Ochotniczych StT3ŻYPożam ch Rzeczypospolitej Polskiej z terenu

powiatu kolskiego" skierowana j st do jedno tek Ochotniczych Straży Pożs mych

Rz czypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolski go, zarejestro vanych w Krajowym Rejestrze

Sądowym. Kwota dotacji może zostać wykorzystana tylko i wyłączni . na wydatki związane

z gotowością jednostek do działań operacyjnych i bojowych, jak również na wydatki związane

z przywróceniem jednostek do tych gotov o ści lub ich o. iagnięcia po raz pierwszy, Zakres

wydatków będzie obejmował: remor t araży, zakup sprzętu transporto 'ego sprzęt uzbrojenia

i techniki specjalnej przęt informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne.

Pornoc finansowa udzielona j dnosikom OSP wpłynie pozytywnie na zwiększeni

bezpieczeństwa w zakresie ochrony ludności i ich mienia na terenie Powiatu Kolskiego.
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