
UCHWALA NR XlV /10112019
RADY POWłA TU K:OLSKlEGO

1- d Ił i.9 29 sierpnia 2019 ro ku

w sprawie ~ndzielenia_DJlJUIlCY fina:osowe iGmio.i e Bawał< n a realiz3.t: ię prL.eds ięwzieda
pn.: ,.Zapewnieni,e gotowości bojmvej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Rljeczypo~politci Pol~kici ~ terenu powia.tu kolskiegou•

a podstawie an. 1_ pkt 11 w związku z art. 7a u tawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzodzie powiatowym (j. t Dz. U. z 2019 r. poz, Sil oraz art , 216 ust 2 pkt 5 i art, 220
ust. l i 2 usta",')' z dnia 27 sierpnia 2009 f. o finansach publicznych (l. t Dz. . 2_ 20 19 r.~poz.
869). Rada Powiatu Kolskiego uchwala 00 następuje:

§ l

dzieła się z budżetu Powiatu Kolskiego pomocy finansowej Gminie Babiak w wysokości
8.00000 zł z przeznaczeniem na realizację przed 'łęVi'Zięcia pn.: Zapewnienie gotowości
bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu
kolskiego" .

§2

Pornoc finan owa, o której mowa w § 11 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środl .ów
budretu Powiatu Kolskiego.

3

Szczegółów warunki udzielenia pomocy finansów j oraz przezna zenie i zasady rozliczenia
środków określone zostaną w urnowie między Powiatem Kolskim a Gminą Bablak.

§4

Wykonanie uchwały pawi rza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi ViI życie z. dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego

~ŚVi'H
Marek Świąttk· .



Uzasadnienie do
Uchwały Nr XJV/10t12019
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 sierp.nia 2019' roku

Pornoc finansowa udzielona jednostkom samorządu gminnego w formie dotacji celowej

ze rodków finansowych Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: Zapewnieni

gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo pelitej Polskiej z terenu

powiatu kolskiego' kier wana jest do jednostek Ochotniczych traży Pożarn h

Rzeczypospolitej Polski j z terenu powiatu kolskiego zar je trowanych w Krajowym Rejestrz

ądowym, Kwota dotacji może zostać wykorzystana tylko' wyłacznie na \ ydatki związane

z gotowością jednostek do działań operacyjnych i bojowych, jak również na wydatki związane
z przywróceniem jednostek do t_ ch gotowości lub ich osiągnięcia po raz pierwszy, Zakres

wydatków będzie obejmo. ał; remont garaży, zakup przętu tran portowego. sprzęt uzbrojenia

itechniki pecjalnej sprzęt informatyki i łączności oraz wypo ażenie osobiste i chronne.

Pornoc finansowa udzielona jednost om OSp' wpłynie pozytywnie na zwiększenie

bezpieczeństv a w zakresie ochrony ludno' ci i ich mienia I a tereni Powiatu Kolskiego.
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