
u UWALA NR XJV/10812019
RADY POWI TU KOLSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2,019 roku

w sprawie. udz:iclc:nia pomo,cv finansowej Grumie. KościeJcc na re.aliz-a.cj_epr.zedsięw~ięcia
pn.: ••Zap,ewnienie g,otowości boiol~ej, i_ednostek Ochotn.iczych S.raZy Pożarn\'ch
RzeczypoSpolitet Polskiej z terenu pO\l'iatu kolskiego".

a podstawie art , 12 pkt li w zwie zku z art, 7a ustawy z dnia S czerwca 1998 r.
(} amorzadzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art, 216 ust 2 pkt i art. 220
u. t. l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych U, t Oz, U. z 20] '9 r., poz.
869) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co nast, puje:

l

Udziela i z budżetu Powiatu Kolskiego pomocy finansowej Gmini ~ Kościelec w wysokości
]4.000,00 zl z przeznacz niem na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zapewnien'e gotowości
bojowej jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu
kol. l iego",

2

Pornoc finanso _<'I, o której m wa w l. zostanie udzielona w forn ie dotacji celowej ze środków
budżetu Powiatu Kolskiego.

§

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finan Q ej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia
'rodków określone zostaną w umowie między P wiatem ol kim a Gminą Kościelec.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 5

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Przewed uieząey
Rady Powiatu Kolskiego,

~ ,6'1!tH
Marek. Swiątuf<. ~.



Uzasadnienie do
Ucbwaly Nr XIV/I08/2019
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 sierpnia 2019 .-oku

Pornoc finansowa udzi lona jednostkom samorządu gminnego w formie dotacji celowej

z środków finan owych Powiatu Kolskiego na realizaej przedsięwzię ~ia pn.: .Zapewnienie

gotowości bojowej jednostek Ochotniczy h Straży Pożarnych Rzeczyp spolitej Polskiej z terenu

powiatu kolskiego" skiero ana jest do jednostek Ochotniczych trazy Poża mych

Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze

Sądowym, Kwota dotacji może zostać wykorzystana tylko i wyłącznie na wydatki związane

7.. gotowością Jednostek do działań operac jnych i bojowych, jak równie! na wydatki wiązane

z przywróceniem jednostek do tych gotowości lub ich osiągnie ia po raz pierwszy. Zakres

vydatków będzie obejmował: remont garaż ..; zakup sprzętu transportowego, sprzęt LI brojenia

i techniki specjalnej, sprzęt informatyki i łączno 'ci oraz wyposażenie os hi te iochronne.

Pornoc finansowa udzielona jedno tkom O P wpłynie pozytywnie na zwi k zenie

bezpieczeństwa zakresie ochrony ludno. ci i ich mienia na tere ie Powiatu Kolskiego.
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