UCHWAŁA NR XLV/328/2017
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Sławno dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,
1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 736, 1169) oraz art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089)
Rada Gminy Sławno, uchwala co następuje:
§ 1. Z budżetu Gminy Sławno na rok 2017 udziela się dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie w
wysokości 10.525,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) z przeznaczeniem na
dofinansowanie remontu pomieszczenia socjalno-technicznego oraz zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sławno
Marta Hołowata
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UZASADNIENIE
W związku z przyznaniem dofinansowania jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie przez
Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie
gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczogaśniczego”, OSP w Żukowie zwróciła się z wnioskiem o wsparcie zadania z budżetu Gminy Sławno kwotą
10.525,00 zł. Wnioskowana kwota stanowić będzie wkład własny ww. zadania obejmującego remont
kapitalny pomieszczenia socjalno-technicznego oraz zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej. Wykonanie
zadania, będzie miało istotny wpływ na wzmocnienie działań jednostki na rzecz ochrony życia, zdrowia,
mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Na podstawie art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017
r. poz. 736, 1169) jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym
środki pieniężne w formie dotacji.
Stosowanie do art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089) podmioty niezaliczane do sektora
finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym ochotnicze straże pożarne, mogą
otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z
realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.
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