UCHWAŁA NR 468/XX/2020
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Pniewy.
Na podstawie art.10 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art.216 ust. 2 pkt.5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co
następuje:
§ 1.
Udziela się pomocy rzeczowej dla Gminy Pniewy z siedzibą Pniewy 2, 05-652 Pniewy, NIP 797-205-6581 w formie przekazania specjalnego samochodu pożarniczego marki Star, model 244, rok produkcji
2000 na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewie.
§ 2.
Wartość pomocy rzeczowej o której mowa w § 1wynosi 22 000,00 zł
§ 3.
Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy rzeczowej określone zostaną w umowie pomiędzy
Gminą Piaseczno a Gminą Pniewy.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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UZASADNIENIE
W dniu 6 lutego 2020 roku do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęła prośba Wójta Gminy
Pniewy o bezpłatne przekazanie średniego samochodu pożarniczego marki Star, model
244, rok produkcji 2000 z zabudową firmy Bocar, stanowiącego własność Gminy
Piaseczno, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewie, Gmina Pniewy.
Ww. samochód pożarniczy był używany przez jednostkę OSP Piaseczno, która w grudniu
2019 roku otrzymała zakupiony przez gminę nowy samochód.
Ze względu na wiek oraz intensywność użytkowania przedmiotowego samochodu
pożarniczego, nie przewiduje się przekazania tego samochodu do dalszej eksploatacji
innej jednostce z terenu gminy.
Z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom
samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc
rzeczowa.
Pozytywna decyzja Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
pozwoli na podpisanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno stosownej umowy z
Gminą Pniewy w przedmiotowej sprawie.
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