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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 32 ust.3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie 
przeciwpożarowej ( Dz.U. z 2021 r. poz.869 ) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork w wysokości 190.000 zł (słownie: sto 
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie. 

§ 2. Dotację przeznacza się na zakup używanego samochodu pożarniczego zgodnie z przyjętym 
Programem Modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kluczbork w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielonej dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą 
Kluczbork a Ochotniczą Strażą Pożarną w Kuniowie. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/465/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2021r. 
w sprawie przyznanie dotacji dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Kuniowie. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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UZASADNIENIE

Udzielenie dotacji jest realizacją III etapu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021.W obecnym
etapie realizacji Programu wytypowana jest jednostka OSP w Kuniowie, która przy udziale środków
własnych dokona zakupu używanego samochodu pożarniczego zgodnie z akceptacją Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Planowany jest zakup używanego samochodu
specjalnego z drabiną mechaniczną. Plan finansowy zakładał udział środków z dotacji
w wysokości 170.000 zł oraz 50.000 zł środków własnych OSP w Kuniowie. Kosz zadania planowano na
kwotę do 220.000 zł. Obecne oferty zakupu pojazdu spełniającego normy i wymagania
są wyższe od zakładanych. Najniższa oferta uzyskana w firmie specjalistycznej zajmującej się sprzedażą
pojazdów dla straży pożarnych to kwota 240.000 zł. Proponowana Uchwała wynika
z ponownego i aktualnego szacowania tego zadania.
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