
U C H W A  Ł A  Nr  XVII/96/2016 

Rady Gminy Osiek  
z dnia  03.11.2016r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinach  

 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art.32 ust.2 i 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2016r. poz. 191), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Osiek 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Wyraża się zgodę na udzielenie w 2016 roku dotacji celowej dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bukowinach w kwocie 2.250,00 zł (słownie: dwa tysiące 
dwieście pięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na zakup sprzętu: 
radiotelefonu, pilarki spalinowej, węży tłocznych  W-52, węży tłocznych W-75.   

 
§ 2 

Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną określone 
w umowie pomiędzy Gminą Osiek a Ochotniczą Strażą Pożarną w Bukowinach.  

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016r. poz. 191) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) gmina może 
przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji. Wysokość 
dotacji i cel określa uchwała, zaś jej przekazanie następuje na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy gminą a jednostką OSP, na zasadach określonych w art. 250 ustawy o finansach 
publicznych. 

Uchwała dotyczy zakupu: radiotelefonu, pilarki spalinowej, węży tłocznych W-52, 
węży tłocznych W-75, których łączny zakup wynosi 7.100,00 zł. OSP Bukowiny na realizację 
tego zadania otrzymało dotację z MSWiA w Warszawie w wysokości 4.850,00 zł. Brakującą 
kwotę 2.250,00 zł gmina Osiek przekaże OSP Bukowiny w formie dotacji celowej.  

Niniejszy zakup ma na celu podniesienia poziomu gotowości bojowej jednostki.  
W związku z tym przyjęcie uchwały uznaje się za zasadne. 

 

 


