
Projekt

z dnia  17 maja 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

z dnia 7 maja 2015 r.

z ...........................2015 r.
w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 
885 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. 
z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku dotacji celowej w kwocie 43 246,00 zł (słownie: 
czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont 
budynku remizy OSP w Chełmku oraz zagospodarowanie terenu wokół remizy”.

§ 2. Środki finansowe na cel określony w § 1 zostały zabezpieczone w Budżecie Gminy Chełmek na 2015 r. 
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75412: Ochotnicze straże pożarne.

§ 3. Szczegółowe zasady odnośnie terminu i sposobu przekazania środków oraz terminu i sposobu rozliczenia 
z dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Chełmek, a OSP w Chełmku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VIII/136/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na realizację prac budowlano-remontowych
w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego, gminie Chełmek została przyznana dotacja
na realizację zadania pn. „Remont budynku remizy OSP w Chełmku oraz zagospodarowanie terenu wokół
remizy”. W związku z powyższym, Rada Miejska zdecydowała o przyznaniu OSP Chełmek dotacji na
realizację w/w zadania. W dotacji celowej zawiera się pomoc finansowa
w wysokości 19 123,00 zł, przyznana gminie Chełmek przez Województwo Małopolskie w ramach
programu pn. „Małopolskie Remizy 2015”.
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