
UCH'" At.A NR X.I Vf103/2019
RADY PO'VIA U KOLSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2019 rokd

w sprawie: udzielenia pOJllo~.y~fioaJls()weiGm.ini.e Dąbie.na realizadŁDrzedsiewziecia
pO.: "Zap~~\'nienje gotowo~ci bojowej i'cdDostek Ochotuiezvch S'rab:, POŹarnycb
Rzeczypospolitej Polsldej z terenu jlQwiatu kolskiego".

ra podstawie art, 12 pkt I 1 'N związku z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
() morzqdzie powiatowym U. L Dz. U, z 2019 L, P z, 511) oraz art, 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220
ust. I i2 ustawy Z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finanscen publicznych U. t. Dz. U. z 2019 r. poz.
869), Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ l

dziela się z budżetu Powiatu Kolskiego pomocj finansowej Gminie Dąbie w wysokości
14.000,00 zł z przeznaczeniem na realłza Ję przedsięwzięcia pn.: .Zapewni ni gotowości
bojowej jedno tek Ochotniczych traży Pożar rych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu
kolskiego".

§2

Pornoc finansowa o której mo a w § 1 zostanie udzielona w ormie dotacji c lowej V! środków
bu żetu Powiatu Kolskiego.

§ 3

Szczegółowe warun i udzielenia pomocy finansowei oraz prz znaczenie i zasady rozliczenia
rodków określone zostaną, ••r umo i między Powiatem Kolskim a Gminą Dąbie,

§4

Wykonani uchwał powierza si Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 5

chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu 150lsldego

~ 5tff~
Marek Świąt6k.



•

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XIV/I0312019
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 sierpnla 2019 roku

Pornoc finansowa udzielona jednostkom samorządu gm innego w formie dotacji celowej

ze środków finan o-wych Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: e.Zapewnienie

gotowości bojowej jednostek Ochotnicz ch Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu

powiatu kolskiego" kierowana jest do j dno tek Ohotnie ych Strażj Pożarnych

Rzeczypospolitej Pol kiej z terenu powiatu kolskiego; zarejestrowanych w Krajowym Reje trze

Sądowym. Kwota dotacji może zostać wykorz lana t lko i wyłacznie na wydatki związane

z gotowością jednostel do działań operacyjnych i bejowych, jak rÓ\VI11 Ż na wydatki związane

z przywróceniem jednostek do t ch gotowo 'ci lub ich osiągnięcia po raz pierwszy. Zakr .

wydatków będzie obejmował: remont garaży; zakup sprzętu transportowego, sprz t uzbrojenia

r techniki specjalnej sprzęt informatyki i acznoś ci oraz wyposażenie os obi te iochronne.

Pornoc finansowa udzielona jednostkom OSP wpłynie pozytywnie na zwiększenie

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