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UCHWALA NR XIV/106/2019
RADY PO\VłATU KOLS EGO
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: udzielenia J)omo~' finan.sJlweł Gminie Miejskiej Kolo na realizads
przedsięwziesia Dlł.: ••Zap,ewnienie got~wości bojo'n"ej jednostek Ochotniczych
Straży Pozarnvc:h Rzeczl]!o-spolitej Po1s_ki~iZ tenDu powiatu kolskiego".

Na podstawie art, 12 pkt ] l w związku z art, 7a ustawy z dnia S czerwca 1998 r.
o samorzodzie powiatowym n, t. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220
ust. l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofin n ach publicznych G. t. Dz. U, z;2019 L, poz.
869), Rada Powiatu Kolskleg» ud wala CO następuje:

§ l

Udziela się z budżetu Powiatu Kolskiego pomocy finansov rej Gminie Miej kiej Koło
w wysokości 3.000,00 zł z przezr aczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: Zapewnienie
gotowości bojowej jedno tek Ochotniczy h Straży Pożarnycb Rzeczyposp litej Polskiej z terenu
powiatu kolskiego' .

§2

Pornoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w fonnie dotacji celowej ze środków
budżetu Powiatu Kolskiego,

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finan owej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia
środków określ He zostaną. w umowie mi .dzy Powiatem Kolskim a Gminą Miejską Koło ..

§4

Wykonanie u .hwały pawi rza Zarządowi Po iatu Kolskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodu ieząey
Rady Powiatu Kolskiego

a,q( .. Ś~
Marek Swiątef( 7



Uzasadnienie do
chwały Nr XIV 1106/2019

Rady Fowiatu Kolskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Pornoc finansowa udzielona jedno tkam samorządu gminnego w rrnie dotacji c lewej

ze środków finansowj ch Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: .Zapewnienie

gotowości bojowej jedno tek Ochotniczych Straty Pożamj eh Rzeczypo pelitej Pol kiej Z terenu

powiatu kolskiego skiero ana jest do Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego. zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze

Sądowym" Kwota dotacji moze zostać wykorzystana tylko j wyłącznie na wydatki związane

Z gotow ścią jednost k do działań operacyjnych i bojowych jak równi. _Ź. na wydatki związane

z przywróceniem jednostek do tych gotowości lub ich osiągnięcia po raz pierw zy, Zakres
v....ydatków będzie obejmował: remont garaży zakup przętu transpor owego, sprzęt uzbrojenia
i t chniki specjalnej, sprzęt informat ki iłączności oraz wyposażenie osobi te i ochronne.

Porno' finan owa udzielona jednostkom OSP \ płynie pozytyv nie na zwiększenie

bezpieczeństwa w zakresie ochrony ludno' i i ic-h mienia na terenie Powiatu Kolskiego.
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