
  

U C H W A Ł A Nr IX/50/11 

Rady  Gminy w Siennicy 

z dnia 31 sierpnia  2011 r. 

  

  
w sprawie: udzielenia dotacji celowej  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy. 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Ochronie przeciwpożarowej 

(t.j. z 2009 roku Dz.U. nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 

142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy w Siennicy  uchwala,  co następuje:  

§ 1 

  

Udziela się dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy na dofinansowanie 

zakupu wyposażenia  samochodu pożarniczego w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia  

tysięcy złotych). 

  

§ 2 

  

Tryb przekazania i zasady rozliczenia środków określi umowa zawarta pomiędzy Gminą 

Siennica  a Ochotniczą Strażą Pożarną w  Siennicy, w oparciu o art. 250-252 ustawy o 

finansach publicznych. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).   

  

§ 3 

  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.  

  

  

§ 4  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

  

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

Do UchwałyNr IX/50/11 

Rady  Gminy w Siennicy 

z dnia 31 sierpnia  2011 r. 

  

                Ochotnicza Straż Pożarna w  Siennicy zwróciła  się z prośbą o dofinansowanie 

zakupu sprzętu hydraulicznego celem doposażenia wozu bojowego marki Ford Transit 

niezbędnego do ratownictwa drogowego w  kwocie 20.000,00 złotych. Całkowity koszt 

zakupu  zestawu ratownictwa drogowego wynosi – 70.000,00 złotych. Komenda Główna 

Państwowej Straży Pożarnej   przyznała dotację dla OSP Siennica   w wysokości 50.000,00 

złotych z przeznaczeniem na zakup w/w sprzętu.   Przyznane  środki  z  Komendy Głównej 

PSP  będą przekazane dla jednostki OSP Siennica pod warunkiem, że  udział środków 

własnych lub uzyskanych z innych źródeł  wyniesie pozostałą kwotę tj -20.000,00 złotych.   

Jednostka OSP Siennica będzie nabywcą  i użytkownikiem  wyposażenia wozu bojowego. 

OSP Siennica  może zakupić  w/w wyposażenie   z 8 % podatkiem VAT , natomiast  Gmina  

realizując takie zadanie   23 % podatkiem VAT. Zatem zasadne wydaje się przekazanie 

środków  na doposażenie  wozu dla OSP w  Siennicy  w formie dotacji celowej.  

 

 

 


