
, cHWALA NR XIVII0212019
RADY PO'WIATU KOLSKIEGO

z dnia 29 sj'crpnu. 2019 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodów ,na realiz.ację pnedsiewzissia
pn.: nZanewnienie gotowo§,ci bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożaru, ch
Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiegou•

Na podstawie rut. 12 pkt 11 w związku z art, 7a ustawy z dnia 5 czerwca ]998 r.
o samorzqdzie powiatowym Q. t. Dz, U. z 2019 r., poz. 511 oraz art. 216 LIS. 2 pkt 5 i art. 220
ust. l i 2 ustawy L dnia 27 ierpnia 2009 L o finansach publicznych (j. t. Dz. U, z 2019 r., poz.
869), Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ l

Udziela się z budżetu Powiatu Kolskiego pomocy finansowej Gminie Chodów w wysokości
8.000.00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: .Zapewnienie gotowo' ci
bojov ej jednostek Ochotniczycł Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskie] z terenu powiatu
kolskiego' ,

2

Pornoc finansowa, o której mowa w l , zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu Powiatu Kolski go.

3

Szczegółowe' warunki udzielenia pomocy inansowej oraz przeznaczenie i za ady rozliczenia
środków określone zostaną w umowie Uli dzy Powiatem Kolskim a Gminą Chodów.

4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kol 'kiego,

Przewed uiezący
Rady Powiatu Kolski.ego

~(, ~6k()
Marek Swią~· -;

§5

chwała wchodzi w życie z dniem podj cia,



Uzasadnienie do
Uchwały Nr XIVIl02/2019
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

P moc finansowa udzielona jednostkom samorządu gminnego w formie dotacji celowej

ze środków finan owych Powiatu Kolskiego na r alizację przedsięwzięcia pn.: .Zapewnienie

gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z ter nu

powiatu kolskiego" skierowana j st do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzec' ypo pelitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze

ądowyrn. Kwota dotacji może zostać wykorzystana tylko i wyłącznie 11a wydatki związane

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

z przywróceniem jedno tek do tych gotOWOŚCI lub ich osiągnięcia po raz pierwszy. Zakres

wydatków będzi obejmował: r mor t garaży zakup sprzętu transportowego, sprzęt uzbrojenia

i techniki sp- jałnej, sprz t informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste iochronne.

Pornoc finansowa udzielona iednostkom OSP wpłynie pozyti wnie na zwiększenie

bezpiecze '}stwa zakresie ochrony ludności i i h mienia na terenie PO\ iatu Kolskiego.


	Page 1
	Titles
	~(, ~6k() 


	Page 2
	Images
	Image 1



