
UCHWAŁA NR XXXI/220/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzegom na realizację  zadania
pn. „Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczych realizowanych przez 

Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się,  co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Świebodzice pomocy finansowej Gminie Strzegom na realizację  
zadania pn. „Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczych realizowanych przez 
Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach”

§ 3. § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji  celowej ze 
środków budżetu na 2017 rok, w wysokości 5 000 zł. ( słownie : pięć tysięcy zł.)

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia 
środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Strzegom a Gminą Świebodzice.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

dr Łukasz Kwadrans
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UZASADNIENIE

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze Stanowic jest czystym uczestnikiem działań

ratowniczych oraz akcji gaszenia pożarów na terenie miasta Świebodzice. Strażacy Ochotnicy

uczestniczą obok funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w niesieniu pomocy mieszkańcom

naszego miasta. Ich ofiarność i poświęcenie wielokrotnie przyczyniła się do uratowania mienia a

nierzadko również zdrowia i życia Świebodziczan. Strażacy Ochotnicy od lat borykają się z

problemami sprzętowymi a udzielona pomoc pozwoli na uzupełnienie takiej jego części jaka

warunkuje skuteczność bezpiecznego niesienia pomocy ofiarom pożarów i innych niefortunnych

zdarzeń losowych w jakich pomagają Druhowie z OSP Stanowice. Obowiązujące praw pozwala na

udzielenie pomocy finansowej gminie, na ternie której działa jednostka Ochotniczej Straży

Pożarnej. W treści umowy jaka zostanie zawarta po podjęciu niniejszej uchwały zostaną określone

szczegółowe warunki udzielenia pomocy i jej rozliczenia zgodnie z przeznaczeniem.

Biorąc pod uwagę powyższe, niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały.
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