UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia .................... .... r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Chojnowie
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
tj./Dz.U.2019, poz.506/ oraz art.32 ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej
tj./Dz.U. z 2019 r. , poz.1372/ .
uchwala się co następuje:
§ 1.
Z budżetu Gminy Piaseczno na rok 2019 udzielić dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnowie
w wysokości 8 500,00 zł / słownie: osiem tysięcy pięćset 00/100 zł/ z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu sprzętu ratowniczo-pożarniczego.
§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy w roku 2019 / dział 754 rozdział 75412 § 282/.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnowie otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 992,00 zł z
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie na zakup hełmów
strażackich.
Planowany koszt zakupu sprzętu wyniesie około 16 992,00 zł .Jednostka na ten cel chce
przeznaczyć własne środki w wysokości 4 000,00 zł.
OSP Chojnów planuje również zakupić przenośny system oświetlenia LED, całkowity koszt
zakupu wyniesie 6 850,00 zł. Na ten cel jednostka zamierza przeznaczyć środki własne w
wysokości 3 350,00zł.
Zasadnym jest udzielenie jednostce OSP Chojnów dotacji z budżetu Gminy Piaseczno w wysokości
8 500,00 zł celem realizacji zakupu sprzętu ratowniczo-pożarniczego.
Pozyskanie ww. sprzętu ratowniczo-pożarniczego uzupełni braki w wyposażeniu pozwalając
jednocześnie na poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa strażaków w działaniach ratowniczych.
Planowany zakup przenośnego systemu oświetlenia poprawi znacznie warunki działania strażaków
w porze nocnej poprzez doświetlenie terenu w najbardziej potrzebnych miejscach. Poprawi to
znacznie bezpieczeństwo strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Jednostka OSP Chojnów od 1995 roku należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego,
wykazuje się dużą aktywnością operacyjno-bojową. W 2018 r wyjeżdżała do akcji 167 razy.
Pozytywna decyzja Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Chojnowie pozwoli na podpisanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
stosownej umowy z ww. jednostką.
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