
Projekt

z dnia  21 marca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadaczu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. 
poz.1515 z późn. zm. ), art. 32 ust.3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork w wysokości 30 000 zł
(słownie: trzydzieści tysiecy złotych) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadaczu.

§ 2. Dotację przeznacza się na wykonanie konstrukcji dachu oraz pokrycia płytą warstwową wraz
z obróbkami dekarskimi budowanego boksu garażowego w strażnicy OSP.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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UZASADNIENIE

Ochotnicza Straż Pożarna w Biadaczu w ramach dodatkowych zadań Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego związanych z ratownictwem wodnym, dokonała zakupu łodzi motorowej oraz samochodu
pożarniczego wraz z pełnym wyposażeniem. Dla zapewnienia prawidłowej gotowości bojowej, oraz
prawidłowego przechowywania posiadanych pojazdów i wyposażenia pożarniczego, oraz spełnienia
wymaganych warunków BHP dla strażaków, konieczna jest rozbudowa strażnicy o dodatkowy boks
garażowy zaprojektowany aby spełnił konieczne wymagania. Projekt oraz Zgoda na Budowę została
wydana w 2015r a prace budowlane zostały już rozpoczęte. Udzielenie dotacji celowej obejmuje wsparcie
finansowe na wykonanie konstrukcji dachu oraz pokrycia płytą warstwową wraz z obróbkami dekarskimi
budowanego boksu garażowego w strażnicy OSP. Pozostałe prace wykonywane są ze środków własnych
OSP w Biadaczu. Planowany termin wykonania rozbudowy to III kw. bieżącego roku.
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