UCHWAŁA NR 462/XX/2020
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jazgarzewie.
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 z późn. zm./ oraz art.32 ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpożarowej tj./Dz.U. z 2019 r. , poz.1372 z późn. zm. /
uchwala się co następuje:
§ 1.
Z budżetu gminy Piaseczno na rok 2020 udzielić dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie
w wysokości 10 000,00 zł / słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł/ z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu quada pożarniczego.
§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy w roku 2020 / dział 754 rozdział 75412 § 623/.
§ 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 Jazgarzewie na zakup quada pożarniczego chce
przeznaczyć własne środki w wysokości 10 000,00zł. Ubiega się również o pozyskanie na
ten cel środków zewnętrznych w instytucjach i prywatnych firmach. Planowany koszt
zakupu sprzętu wyniesie 51 000,00 zł.
Zasadnym jest udzielenie jednostce OSP Jazgarzew dotacji z budżetu Gminy Piaseczno
w wysokości 10 000,00 zł, celem realizacji zakupu quada pożarniczego, który poszerzy
zakres i możliwości działania strażaków w akcjach, a tym samym podniesie zdolności
operacyjne jednostki. Zwiększy się możliwość dotarcia do poszkodowanych w miejscach
trudno dostępnych. Quad poszerzy również możliwości rozpoznawcze jednostki w rejonie
działań, a także będzie pomocny w transporcie sprzętu, wyposażenia i materiałów na
dalsze odległości, zwłaszcza w czasie działań powodziowych.
OSP Jazgarzew od 1995 roku należy do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego,
wykazuje się dużą aktywnością operacyjno-bojową.
W 2019r wyjeżdżała do akcji ratowniczych 144 razy. Pozytywna decyzja Rady Miejskiej w
Piasecznie w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie
pozwoli na podpisanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno stosownej umowy z
ww. jednostką.
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