
UCHWAŁA NR V/12/2015
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z póź. zm.), art 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 
178 poz. 1380 z póź. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z póź. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się Ochotniczej Straży Pożarnej w Rządzy dotacji celowej w kwocie 135 000 zł na dofinansowanie 
kontynuacji budowy remizy i garażu na samochód i sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rządzy.

§ 2. Termin wykonania i rozliczenia zadania określa się na 30 listopada 2015 r.

§ 3. Wydatkowanie przyznanej dotacji nastąpi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.).

§ 4. Rozliczenie dotacji nastąpi poprzez przedstawienie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rządzy kopii faktur 
potwierdzonych za zgodność.

§ 5. Kontrola wykonania zadania nastąpi przez sprawdzenie zakresu wykonanych prac z przedstawionymi 
fakturami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy

Monika Uścińska
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UZASADNIENIE

W budżecie Gminy na rok 2015 w dziale 754, rozdz. 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” ujęto w

§ 6190 „ Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm. ) na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośc pożytku publicznego” dotację celową na
„budowę remizy i garażu dla OSP w Rządzy” w kwocie 135 000 zł.
W myśl art. 221 ust. 4 cytowanej ustawy sposób rozliczenia dotacji oraz sposób kontroli wykonania
zlecenia zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
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