UCHWAŁA NR 1153/XXXIX/2017
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie : udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczna dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bogatkach.
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875/ oraz art.32 ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpożarowej tj./Dz.U. z 2017 r. , poz.736 ze zm./ .
uchwala się co następuje:
§ 1.
Z budżetu gminy Piaseczno na rok 2017udzielić dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogatkach
w wysokości 3 492,00 zł / słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa zł/ z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-pożarniczego i wyposażenia.
§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy w roku 2017 / dział 754 rozdział 75412 § 2820/.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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Uzasadnienie
Ochotnicza Straż Pożarna w Bogatkach ubiega się o środki z funduszy zewnętrznych na zakup sprzętu
ratowniczo-pożarniczego i wyposażenia tj. pilarki ratowniczej Makita, radiotelefonu Motorola DP 4600,
ubrań specjalnych .
Wartość zaplanowanego zakupu wynosi 11 670,00 zł, w tym wielkość dotacji, o które będzie ubiegać
się jednostka wynosi 8 178,00 zł.
W związku z możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości 8 178,00 zł na zakup sprzętu
i wyposażenia z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach dotacji dla jednostek z poza Krajowego
Systemu Ratownictwa Krajowego, istnieje potrzeba udzielenia jednostce OSP Bogatki dotacji
w wysokości 3 492,00 zł, aby można było skutecznie ubiegać się o pozyskanie brakujących środków.
Warunkiem uzyskania środków finansowych z MSW jest udział środków własnych ubiegającej się
jednostki. Na obecną chwilę Ochotnicza Straż Pożarna w Bogatkach nie posiada takich środków, które
mogłaby zaangażować do projektu zakupu sprzętu.
Mając powyższe na uwadze oraz to, że OSP jest jednostką o dużej aktywności operacyjno-bojowej
zasadnym jest udzielenie tej dotacji tej jednostce z budżetu Gminy.
Pozytywna decyzja Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bogatkach pozwoli na podpisanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno stosownej
umowy z w/w jednostką,
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