
UCHWALA NR XIV/I0712019
RADY POWIATU KOLSKJEGO

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: udzid~n.ia pomocy finansowej Gminie \\'iejskiej Kolo. na reaUzacię
przedsif}wzjccia 'pn.: .,Zapewni·enie gotowości bojo~ei jied.nostek Ochotntczvcb
Straży Poiarnvch Rzeczypospolitej Polskieł z ·terenu powlahl ko1skieu;o"..

a podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art, 7a usta",')' z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzodzie po tatowym (j. t Dz. U. z 2019 r., poz. 5.1) oraz art, 216 ust. 2 pkt - j art. 220
ust. l i2 ustawy z dnia 27 ierpnia 2009 r. o finansach publicznych Q. t Dz. U. z 2019 r., poz.
869), Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ l

Udziela się z budżetu Powiatu Kolskiego pomocy finansowej Gminie Wi jskiej Koło
w wysokości 8.000 00 zł z przeznacz niem na realizację przedsięwzięcia pn.: .Zapewnieme
gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straiy Pożarnych Rze czypo pelitej Polskiej z terenu
powiatu kolskiego' .

§2

Pornoc fu ansowa, o której mowa 'IN § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu Powiatu Kolskiego.

§3

zczegółowe warunki udziel nia pomocy finan owej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia
Ś odków określone zostaną w umov.•..ie między Powiatem Kolskim a Gmina Wiejską Koło.

§4

Wykonanie uchwał powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego ..

§ 5

chwała wchodzi w tyci, z dniem podjęcia.

Przewodniezący
Rady Powiatu Ko.lskiego

~(,6m~
Marek Swiąkk



Uzasadnieute do
Uchwały Nr XlVII 0712019
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 sierpnia 2019 ruku

Pornoc finansowa udzielona jednostkon samorządu gminnego w formie dotacji celowej

ze środków finansowych Powiatu Ko] kiego na realizację przedsięwzi ia pn.: "Zapewnienie

gotowości bojowej jednostek Ochotnicz 'ch Straty Pożarnych Rzeczypospolitej Poiskiej z terenu

powiatu kolskiego' kierowana jest do jednostek Ochotniczy h Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Pol skicj z terenu powiatu kolskiego, zareje trowanych w Kraje -ym Rejestrze

Sądowym. Kwota dota ji może zostać VY'Y orzystana tylko j wyłączni na wydatki związane

z go owosetą j dnostek do działań operacyjnych i bojowych, jak również na wydatki związane

z przywróceni m jednostek do tych gotowości lub ich osiągai cia po raz pierwszy. Zakre

wydatków będzie ob jmował: remont garaży, zakup sprzętu transportowego, sprzęt uzbrojenia

i techniki specjalnej sprzęt informatyki. i łączności oraz wyposażenie o obiste iochronne.

Pornoc finansowa udzielona jednostkom OSP wpłynie pozytywnie na zwię kszenie

bezpieczeństwa w zakresie ochrony ludności i ich mienia na tereni Powiatu Kol kiego.
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