
UCH'~{ALA NR XlV/I05/2019
RADY .POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

,",'sprawie: udzięlenia pomocy finansowej GDlinie Kl.odawa na :realiza<:ję przedsję'wzieda
Pll.: "Zapewnienie gotowości boiowei icdn.os.tek Ocbotnia.veh Straty Pożarnych
RzcąypospoUtei PoJskiei z terenu powiatu kolskiego".

Na podsu wie art. 12 pkt II v związku z art, 7a ustawy 'l dnia 5 czerwca 1998 r.
o amorzadzie powiatowym G. t. Dz. U. Z 2019 r. poz. -11) oraz art, 2t6 ust. 2 pkt 5 i art. 20
ust, 1 i 2 ustawy z dnia. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych G. l. Dz. U- z 2019 r.• poz.
869 , Rada ·Powiału Kolskiego uchwala c-onast puj

l

Udziela się z budżetu Powiatu Kolskiego pomocy finansowej Gminie Kłodawa w wysokoś ci
1.1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsię zięcia pn.: .Zapewnienie gotowo 'ci
bojo ej jedno tek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu
ko Iskiego " .

§2

Pornoc finansowa; o której mowa \~' § l zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu' owiatu Kolskiego.

§

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia
irodków określone zostaną w urnowi mi dzy Powiatem Kolskim a Gnilną Kłodawa,

§4

w_ konanie uchwały powierza si Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P rzew od ni C"lący
Rady Powiatu Kol;sk.ie~o

~ .$r.rr~/(
Mare W.1ątel<·



•

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XIV 1105/2019
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 sj,erpnia 2019 roku

Pornoe finansowa udzielona jednostkom samorządu gminnego w formie dotacji celowej

ze środków finan owych Powiatu Kol 'kiego na realizację przedsięwzięcia pn.; .Zap wnienie

gotowości bojowej jednostel Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo pelitej Polskiej z terenu

powiatu kolskiego • skierowana jest do j dno tek Ochotniczych Stra y Pożarnych

Rzeczypospolitej Polski j z terenu powiatu kol kiego; zarej strowanych w Krajowym Rejestrze

Sadowym. I wota dotacji moż zostać wykorży tana tylko i wyłacznie na wydatki związane

z gotowo ·cią jednostek do działań opera yjnych i bojowych, jak również na wydatki związane

z przywróceniem jednostek do tych gotowości Lub ich o iągnięcia po raz pierwszy. Zakres

wydatków będzie obejmował: remont garaży, zakup sprz tu transportowe 0, sprzęt uzbrojenia

.i techniki pecjalnej sprzęt informatyki iłączności oraz WYPO' ażenie osobiste iochronne.
Pornoc finansowa udzielona jednostkom OSP wpłynie pozytywnie na zwięk zenie

bezpi czeństwa \:!" zakre ie ochrony ludności i ich mienia na terenie Powiatu Kolskiego,
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