
UCHWAŁA NR XXXVIII/298/2017
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 736, poz. 1169, poz. 60) - Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu gminy na rok 2017 udziela się dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim 
w kwocie 5 462,80 złotych (słownie: pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 80/100) na  dofinansowanie 
zakupu zestawu ratownictwa medycznego PSP STACJA S1 oraz na zakup odzieży ochronnej.

2. Szczegółowe zasady wypłacania dotacji, jej przeznaczenia i sposobu rozliczenia zostaną określone 
w umowie zawartej przez Gminę Ustronie Morskie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Ustroniu Morskim.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadeta Borkowska
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia,
utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z
zastrzeżeniem art. 35 ust. 1 tej ustawy. Gmina ma również obowiązek: bezpłatnego umundurowania
członków ochotniczej straży pożarnej; ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej
straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe
nieimienne; ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6 tej ustawy.
Zgodnie z ust. 3b Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym
środki pieniężne w formie dotacji.
W związku z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej z dnia 16 października 2017 roku, podjęcie niniejszej
uchwały uważa się za uzasadnione.
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