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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sędziejowicach
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; z 2010 r. Nr 57, poz. 353;
z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 1635) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się dotacji celowej w wysokości 5 000 zł na zakup sprzętu hydraulicznego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Sędziejowice
Wacław Ułański
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Uzasadnienie
Art.32. ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr
178, poz. 1380; z 2010 r. Nr 57, poz. 353; z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 1635) przewiduje
możliwość przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego środków pieniężnych w formie
dotacji ochotniczym strażom pożarnym.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r. poz.
594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy
pozostające w zakresie działaniagminy,o ile ustawy nie stanowią inaczej.
W myśl art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
885 ze zm.) Wójt Gminy udzielając dotacji celowej zawiera umowę, która określa w szczególności:
1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane
środki dotacji;
2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższyniż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji
celowej.
Środki dotacji celowej przeznaczone będą na zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP w
Sędziejowicach.
Sędziejowice, dn. 10.06.2014 r.

Wójt Gminy Sędziejowice
Jerzy Kotarski
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