
CHWALA RXIV/IIOJ2019
RADY rO\\-'1ATU KOLSKIEG,Q

'L dnia .29 sierpnia 2019 roku

1\1 sprawie: udzielenia pOOlQcy f"tna.nsowej G'minie Os:i~kMały na realizację prz~dsięwziętia~ ~
pn.; .,Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Oc:botnjczyeh Straty Pożarnych
Rzeczvpospolitej PQlsJą.ei z terenu pp ••.,riatu kolskiee:o".

Na podstawie art. 12 pkt ] l w związku z art, 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (j, L Dz. ,z 2019 r. poz. 511) oraz an, 2]6 ust 2 pkt 5 i art. 220
ust.. 1 i 2 ustawy z dnia. 27 sierpnia 2009 r. o inansach publicznych (j. t Dz. U. z 2019 r. poz.
869). Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ l

Udziela się z budżetu Powiatu Kol kiego pomocy finansowej Gminie Osiek Mały w wy oko 'ci
9.000;00 zł z przeznaczeniem na. realizację przed i wzięcia pn.: .Zapewnieni gotowości
bojowej jedno tek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol kiej z terenu powiatu
koł kiego' .

2

Pornoc finansowa, o której mowa ''TV § l. ostanie udzielona w formie dotacji celowej ze łrodków
budżetu Powiatu Kolskiego.

§ 3

zez gólowe \ aronki udzielenia pomocy finan owej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia
środków okre ilone zo raną w umowie między Powiatem Kolskim a Gminą Osiek MaI r,

4

\ ykonanie uchwal powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

Uchwała wchodzi w życi z dniem podj cia

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego

. /'

~~
MarcJ ŚwląJek'



I

Uzasadnieni.C' do
chwały NrXIV/llO/20l9
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29' sierpnia 2019 roku

Pomoc finansov a udzielona jednostkom samorządu gminnego w formie dotacji celowej

ze środków finansowych Powiatu Kol kiego na realizację przed ięwzięcia pn.: .,Zapewnienie

gotowo ści bojowej jednostek Ochomiezych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiei z terenu

powiatu ol kiego" kierowana jest do j dno stek Ochotniczych tra y Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego zarejestrowar ych w KI Jov.'ym R jestrze

SądO\'io'YIU. Kwota dotacji moze zostać wykorzystana tylko i wyłącznie na wydatki związane

z gotowością jednostek do dzia ań op racyjnych i bojowych jak również na wydatki związane

z przywróceniem jednostek do tych gotowości łub ich osiągnięcia po raz pierwszy, Zakres

w 'datków będzie obejmował: remont garaży, zakup sprzętu transportów gOł sprzęt uzbrojenia

i techniki specjalnej, sprzęt informatyk' i łączności oraz wyposażenie osobiste iochronn .

Pornoc finan sowa udzielona jednostkom OSP wpłynie pozytywnie na zwiększenie

bezpieczeństwa w zakresie ochrony ludności i ich mienia na terenie Pov latu Kolskiego.
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