
UCH'WALA NR XIV/I04f2.019
RADY POWIAT KOLSKIEGO

z dnia 29 sterpufa 2019 rnku

w sprawie: u.dziel,enią pomoc,' finansowej Gminie 'Grzegorze'W na realizacje przedsięwzięcia.
pn.: .,Zapewnien.ie gotowości. bojowej iednostek Ochotoiczvch Stnłtv Po:żarnych.
RzecmospoUtei Polskiej z terenu powiatu kols.l:d,ego';,

Na pod. tawie art, 12 pkt ] l w związku z alt, 7a Ultawy z dnia 5 cz rwca 1998 r.
o samorzqdzie powiatowym (;. t Dz. . z 2019 r. poz. 511 oraz art. 2 6 u 1. 2 P 't iart. 220
ust. l i 2 USUt\1If)' dnia 27 si rpnia 2009 r. o finansach publicznych U. t: Dz. U, z 2019 r. poz.
869 Rada Powiatu Kol 'kiego uchwala co następuje:

§ l

Udziela się z budżet P wiatu Kolskiego pomocy :fi.nansow j Gminie Grzegórzew w wysokości
9.00000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zapcwnien'e gotowości
bojowej jednost k Ochotniczych 'trat Pożarnych Rzeczypo polite] Polskiej z terenu powiatu
kolskiego' .

2

Pomoc finansowa. o której mowa w § l, zo tanie udzielona w formie dotacji celowej re środków
budź tu Powiatu Kolskiego,

§ 3

Szczegółowe warunki udzi lenia porn cy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia
środków określone zostaną w urn je między Powiatem Kolskim a Gminą Grzego zew,

§4

Wykonanie uchwały p w rza ię Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 5

Uch ..•vała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Przewodalezący
Rady Powiatu Kolskiego

~Śzwt&
Marek Ś,,';iątek' ,



Uzasadnienie do
Uchwały Nr XIV/I04/Z019
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 słerpnta 2019 roku

Pornoc fi hansewa udzielona jednostkom samorządu gminnego w formie dotacji celowej

ze środków finansowych Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: ;,Zapewnienie

gotowości b jowe] jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu

powiatu kolskiego" skierowana jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarny h

Rzeczypospolitej Pol kiej z; terenu powiatu kolskiego, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze

Sądowym. Kwota dotacji może zosta wykorz stana tylko j wyłącznie na wydatki związane

z gotox ością, jednostek do działań operacyjnych i bojowych, jak róx nież na wydatki związane

z przywróceniem j dno t k do tych gotov ości lub ich osiągnięcia po raz pierwszy. Zakres
wydatków będzie obejmował: remont garaży, zakup sprzętu transportowego sprz t uzbrojenia

itechniki specjalnej, sprzęt informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste io hronne.

p moc finansov a udzielona jednostl om OSP wpłynie pozytywnie na zwiększenie

bezpieczeń twa zakres ie ochrony ludności i ich mienia na terenie Powiatu Kolski go.
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