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UCHWALA. NR XIV/I09!2019
RADY POW ATU KOLSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finans.owej Gmioi'e Olszówka na realizację przedsięwzięcia
nn.,: •• Zapewnienie gotgwości bojowei jednostek Oc.ho,tniczycb Straży Pożarnych
Rzec~ypo~politcj Polskiejz terenu powiatu koL kiego'.

a pod tawie art, l2 pkt 11 w związl u z art. 7a ustawy z dnia 5 czerv ca 1998 r.
() samorzqdzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2019 r.• poz. 511 oraz rut. 2 l 6 ust 2 pkt S i art, 220
ust J i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan ach publicznych O. t Dz. U. z 2019 r., poz.
869) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ l

Udziela się z budżetu Powiatu Kolskiego pomocy finansowej Gminie Olszóv /ka w wysoko 'ci
12.000,00 zł z prz znaczeniem na realizację przed ięwzi cia pn.: .Zapewnienie gotowości
bojowej je-dnostek Dcl tniczych Straz. Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z t renu powiatu
kolskiego '.

§2

Pomoc finansowa, o której mowa w l, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu Powiatu Kolskiego.

§3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie j zasady rozliczenia
środków okr ślone zostaną w umowie: między Powiatem Kolskim a Gminą Olszówka.

Wykonanie uchwał powierza si Zarządowi Powiatu Kolski go.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem p djęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego

(
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Marek Swiąte,K .



Uzasadnienle do
Uchwały Nr XIV/I09!2019
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Pomoc finansowa udzielona jednostkom samorządu gminnego 'IN formie dotacji celowej

ze środków finan owych Powiatu Kol kiego na realizację przedsię zi cia pn.: Zapewnienie

gotowości bojowej jednostek Ochotni zyeh Srrażj Pożarnych Rzeczypospolitej Polsl iej z terenu

powiat kolskiego" skierowana je t do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolite] Polskiej z terenu powiatu kolskiego, zarejestrowan ch w Krajowym Rejestrze:

Sądowym. Kwota dotacji może zostać wykorży rana tylko i wyłącznie na wydatki wiązane

z gotowością jedno tek do działań operac Jjnych i bojowych, jak również na wydatki n .•..iązane

z przywróć niem jednostek do tych gotowości łub ich osiągnięcia po raz pierwszy. Zakres

wydatków będ ie obejmował: remont garaży, zakup sprzętu tran portowego, sprzęt uzbrojenia

i t chniki specjalnej sprzęt informatyki i łącznoś ci ora wyposażenie osobiste iochronne,

Pornoc finansowa udzielona jedno tkam OSP wpłynie pozytywnie na zwiększenie

bezpieczeństwa w zakresie ochrony ludności i ich mienia na terenie PO\' iatu Kolskiego.
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