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UCHWALA NR XII/99/15
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 30 wrzesnia 2015r.

w sprawie: udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorzqdu terytorialnego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorz^dzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r.

poz. 379 i poz. 1072.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 w zwi^zku z art. 220 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o fmansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz.938,

poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015r.

poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) Rada Gminy Slawno uchwala

co nastepuje:

§ 1. Udziela sie pomocy fmansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu

Opoczynskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu specjalistycznego

przyrz^du do badania aparatow powietrznych i masek FENZY TESTER III dla

Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie w kwocie 9.600,00zl.

(slownie dziewi^c tysiecy szescset zlotych).

§ 2. Warunki przekazania i sposob rozliczenia srodkow fmansowych

okreslone zostana^ w umowie.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Slawno.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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UZASADNIENIE

do uchwafy Rady Gminy Slawno w sprawie udzielenia dotacji celowej inncj
jednostce samorz^du terytorialnego.

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o flnansach publicznych udzielona zostaje pomoc fmansowa w formic dotacji celowej
dla Powiatu Opoczynskiego z przeznaczeniem na doflnansowanie zakupu
specjalistycznego przyrz^du do badania aparatow powietrznych i masek FENZY
TESTER III dla Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie.
Aparaty powietrzne, ktore s^ na wyposazeniu jednostek OSP z terenu naszej gminy,
aby mogly bye uzywane przez strazakow musza^ bye poddawane badaniom,
przeglaxlom, konserwacji i posiadac dopuszczenie do uzycia przez odpowiedni serwis.
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie poprzez zakup
kompletnego stanowiska serwisowego chce wyjsc naprzeciw stawianym
wymaganiom, usprawnic proces badania tych aparatow i masek oraz ograniczyc
koszty czynnosci z tym zwi^zanych m.in. dla naszych jednostek.
Ogolna kwota dofmansowania dla Powiatu Opoczynskiego w wysokosci 67.200,00zl.,
natomiast doflnansowanie ze strony Gminy Slawno to kwota 9.600,00zl.
Szczegolowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady
rozliczenia dotacji okreslone zostan^ w umowie zawartej pomiedzy Gmina^ Slawno,
a Powiatem Opoczynskim.


