
UCHWAŁA NR XIII/115/19
RADY GMINY BRANICE

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Branicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2019r. Poz.506 ze zm. ).oraz art.32 ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. 
Dz. U. z 2019r., poz. 1372 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Z budżetu gminy na rok 2019 udzielić dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicach 
w wysokości 26 397,19 zł.(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 19/100 
groszy) z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu posadzki w budynku jednostki OSP Branice oraz 
zakupu sprzętu ratowniczo – pożarniczego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Przewodnicząca  Rady 
Gminy Branice

Bogusława Dyląg
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UZASADNIENIE

Jednostka OSP Branice ubiega się dofinansowania w formie dotacji w wysokości 26 397,19
zł.(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 19/100)
z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu posadzki w budynku jednostki OSP Branice oraz
zakupu sprzętu ratowniczo – pożarniczego.
a) remont posadzki -26 057,19 zł.
c) rękawice ochronne 3 pary-120,00 zł.
d) obuwie strażackie 4 pary -220,00

Powyższa kwota jest niezbędna w celu uzupełnienia otrzymanej dotacji z Komendy Głównym
Państwowej Straży Pożarnej reprezentowanej przez:st. bryg. Arkadiusza Biskupa - Z-cę Komendanta
Głównego PSP z siedzibą w Warszawie 00-463, przy ul. Podchorążych 38,zgodnie z zawartą umową Nr
1249/0804070/2019 o realizację zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej
jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w
wysokości 23 604,00 zł.(słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset cztery złote 00/100 groszy) na zakup
powyższego sprzętu oraz inwestycji budowlanej .

Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji z KG PSP w Warszawie oraz
Urzędu Gminy w Branicach o łącznej wysokości 47 101,19 zł. zł.(słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto
jeden złotych 19/100 groszy).

Mając powyższe na uwadze oraz to, że OSP Branice należy do KSRG jak również jest
jednostką o dużej aktywności operacyjno – bojowej, zasadnym jest udzielenie jednostce OSP
Branice dotacji z budżetu Gminy.

Pozytywna decyzja Rady Gminy w Branicach w sprawie udzielenia dotacji dla OSP
Branice pozwoli na podpisanie przez Wójta Gminy w Branicach stosownej umowy z w/w
Jednostką.
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