Uchwała nr VI/49/2019
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn.zm.) oraz
art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Trzciel na 2019 rok dotację celową dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Brójcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania
wyjściowego oraz ubrania koszarowego w wysokości 1.160,00 zł.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, jej przeznaczenie, tryb kontroli i zasady
rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Trzciel a Zarządem
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej jednostka samorządu
terytorialnego może przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie
dotacji.
W oparciu o art. 221 ustawy o finansach publicznych podmioty niezaliczane do sektora finansów
publicznych i nie działające w celu osiągniecia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań tej
jednostki.
Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania,
wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi Gmina.
Zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy Gmina ma obowiązek bezpłatnego umundurowania
członków ochotniczej straży pożarnej.
Jednostka OSP Brójce złożyła wniosek o udzielenie pomocy materialnej za zakup
umundurowania wyjściowego oraz ubrania koszarowego do Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
Całkowita wartość realizowanego zadania tj. zakup 1 szt. umundurowania wyjściowego, 3 szt.
ubrania koszarowego 4-częściowego przez OSP Brójce wyniesie 1.810,00 zł. Jednostka pozyska z
dotacji z Oddziału Wojewódzkiego kwotę 650,00 zł, natomiast wkład własny w kwocie 1.160,00
zł jednostka pokryje z otrzymanej dotacji z budżetu Gminy.

