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Uchwała Nr XVI/131/2020 
Rady Gminy Złota 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczyskach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r. , poz. 713 ), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1372) oraz art. 221 ust. I 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.,poz. 869). 

Rada Gminy Złota uchwała, co następuje: 

§1. Udziela się  dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczyskach 
na zakup agregatu prądotwórczego trójfazowego w kwocie 5 500,00 złotych ( słownie : 
pięć  tysięcy pięćset złotych 00/100 ). 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Złota. 

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr XVI/131/2020 Rady Gminy Złota 

z dnia 27 maja 2020 roku 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej xy Peltz),Tskach zwróciła się  z prośbą  do 
Wójta Gminy Złota o udzielenie dotacji celowej na zakup agregatu prądotwórczego 
trój fazowego. 

Całkowity koszt zakupu przedmiotowego agregatu to kwota 17 000,00 zł., z czego 

11 500,00 zł. stanowi dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
a 5 500,00 zł. to udział  własny jednostki OSP Pełczyska. Tego typu agregatu 
prądotwórczego nie posiadają  inne jednostki OSP z terenu gminy, oraz jednostki 

podległe Wójtowi. Z punktu widzenia zabezpieczenia terenu gminy xy zakresie 
przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych posiadanie na terenie gminy tego typu 
agregatu jest nieodzowne. W związku z powyższym jego zakup jest konieczny i celowy. 

Zgodnie z art. 32 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1372 ) koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości 
bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1 oraz 
pkt 3a tej ustawy —jednostki samorządu terytorialnego mogą  przekazywać  ochotniczym 
strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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