UCHWAŁA NR XIV-96/12
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE
z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ciarce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z
art. 32 ust. 2 i 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) oraz w związku z art.
221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., nr
157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie, uchwala co następuje:
§1
Udziela się z budżetu gminy Lasowice Wielkie dotacji celowej dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciarce
jako dofinansowania do zakupu
turbowentylatora oddymiającego.
§2
Dotacja, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w wysokości 3.000,00zł (słownie:
trzy tysiące złotych 00/100).
§3
Warunki udzielenia dotacji, a w szczególności sposób przekazania środków z dotacji,
termin wykorzystania dotacji, tryb kontroli oraz zasady rozliczenia zostaną
szczegółowo określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie a
jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciarce.
§4
Dotacja celowa, o której mowa § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy na
2012 r. Dział 754, Rozdział – 75412 - § 6230.
§5
Wykonanie uchwały, w tym zawarcie stosownej umowy powierza się Wójtowi Gminy
Lasowice Wielkie.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art.32 ust. 1 – 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej koszty utrzymania
jednostek ochotniczych straży pożarnych ponoszą jednostki samorządu
terytorialnego. Na podstawie art. 32 ust. 3b niniejszej uchwały jednostki
samorządu terytorialnego mogą przyznawać środki finansowe jednostkom OSP
w formie dotacji. Zakup turbowentylatora oddymiającego został ujęty w PLANIE
ROZWOJU JEDNOSTEK OSP GMINY LASOWICE WIELKIE. W celu przekazania
dotacji konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.

