
Uchwała nr ……/……/ 20 

Rady Miejskiej w Łapach  

z dnia …………………….r.   

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Uhowie. 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz 

art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 961; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471 i poz. 1610)  oraz art. 249 ust. 4 pkt 3  i art. 

250 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; 

zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 

568, poz. 695 i poz. 1175), Rada Miejska w Łapach uchwala co następuje: 

 

§ 1. Udziela się dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uhowie w wysokości 

20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na zakup materiałów budowlanych 

związanych z bieżącym remontem budynku strażnicy OSP Uhowo. Dotacja będzie pochodziła 

z budżetu Gminy Łapy na 2020 rok dział 754 rozdział 75412 §2820. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej o której mowa powyżej w tym: cel lub 

opis zakresu rzeczowego zadania, na realizację którego przekazywane są środki dotacji, 

termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do 31.12.2020 r, termin i sposób rozliczenia 

udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej zostaną 

określone w umowie pomiędzy jednostką OSP Uhowo a Gminą Łapy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie: 

Ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem własnym gminy, uzyskane z Gminy Łapy 

dofinansowanie na bieżący remont strażnicy (garażu) pozwoli zwiększyć gotowość 

operacyjną na terenie gminy i powiatu do działań ratowniczych i gaśniczych jednostki 

ochrony ratowniczo-przeciwpożarowej jaką jest OSP Uhowo. 

 Akutanie remont strażnicy jest konieczny ze względów gospodarczych oraz 

bezpieczeństwa – OSP Uhowo w ubiegłych latach dostała lub zakupiła całą gamę środków 

ppoż., wyposażenia oraz sprzętu np. przyczepki, łódź, motopompy czy samochód osobowy 

typu transporter, a co rodzi problem przechowywania w bezpiecznym miejscu wartościowych 

rzeczy. Dzięki remontowi budynku strażnicy (garażu) jednostka OSP będzie w stanie 

efektywniej wykorzystywać wyposażenie na rzeczy ochrony przeciwpożarowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


