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z dnia  14 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kujakowicach Dolnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 32 ust.3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej ( Dz.U.z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co 
następuje:

§ 1. Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork w wysokości 140.000 zł
(słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kujakowicach Dolnych.

§ 2. Dotację przeznacza się na  zakup używanego samochodu pożarniczego typu GBA (gaśniczy zbiornik 
wodny i autopompa) zgodnie z przyjętym Programem Modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej .

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

§ 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

Zakup samochodu pożarniczego ratowniczo gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kujakowicach Dolnych, podyktowany jest koniecznością wymiany samochodu Star 244 z 1980 roku.
Użytkowany od 39 lat samochód wymaga stałych napraw i wysokich kosztów eksploatacji. Wymiana
pojazdu na używany spełniający obecne wymagania, zdecydowanie podnieście zakres realizowanych
działań ratowniczo gaśniczych. Podniesie gotowość interwencyjną jednostki OSP oraz bezpieczeństwo
strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo gaśniczych.
Zakup realizowany jest w ramach przyjętego Programu Modernizacji Jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizowany jest limit z 2019 roku w założonej
kwocie. W realizacji zadania biorą udział również środki własne jednostki OSP Kujakowice Dolne.
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