
UCHWAŁA NR XXIII/221/16
RADY GMINY BRANICE

z dnia 21 listopada 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 
446 ) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2016,  poz. 
191) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Branice na rok 2016 dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lewicach w wysokości 740,00 zł. (słownie: siedemset czterdzieści złotych 00/100 groszy) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – pożarniczego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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UZASADNIENIE

Jednostka OSP Lewice ubiega się o dofinansowanie w formie dotacji na zakup następującego sprzętu:
a) Węże tłoczne W - 75 (8 odcinków ),
b) Węże tłoczne W - 52 (8 odcinków),
c) Hooligan -1 sz.

Powyższa kwota jest niezbędna w celu uzupełnienia otrzymanej dotacji z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie zgodnie z umową Nr 1152/0804070/2016 w dniu 30 sierpnia

2016 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Przygotowanie jednostek
ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych przyznanej dotacji celowej
wysokości 5 360,00 zł.(słownie:pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy) na zakup
powyższego sprzętu pożarniczego.
Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji z MSWiA oraz Urzędu Gminy
w Branicach o łącznej wysokości 6 100,00 zł.(słownie: sześć tysięcy sto złotych 00/100 groszy).

Mając powyższe na uwadze oraz to, że OSP Lewice jest jednostką o dużej aktywności operacyjno -
bojowej zasadnym jest udzielenie jednostce OSP Lewice dotacji z budżetu Gminy.

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