
Projekt

z dnia  21 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogacicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.), art. 32 ust.3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej ( Dz.U. z 2016 r. poz.191 z późn.zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork w wysokości 240.000 zł(słownie: dwieście 
czterdzieści tysięcy złotych) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogacicy.

§ 2. Dotację przeznacza się na  zakup fabrycznie nowego samochodu pożarniczego typu GBA 4x4 
z wyposażeniem pożarniczym.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielonej dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą 
Kluczbork a Ochotniczą Strażą Pożarną w Bogacicy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zakup nowego samochodu pożarniczego ratowniczo gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bogacicy, działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, podyktowana jest
koniecznością wymiany wyeksploatowanego samochodu Star 244 z 1986 roku co zdecydowanie
podnieście zakres realizowanych działań ratowniczo gaśniczych i podniecie gotowość interwencyjną
jednostki OSP.

Jednostka została zakwalifikowana do Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 4.2
”System wczesnego reagowania i ratownictwa” w ramach którego, w 2017 roku nastąpi zakup samochodów
pożarniczych z udziałem środków unijnych. Planowany koszt całości zadania to kwota ok. 800.000 zł.
Liderem projektu jest Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Opolu a OSP Bogacica jako Partner
zobowiązany jest do zabezpieczenia środków udziału własnego w kwocie min. 260.000 zł. Obecnie
nastąpił etap rozstrzygnięcia przetargu i wyłoniony został dostawca samochodów pożarniczych oraz
znana jest jego cena zakupu.

Wsparcie finansowe zadeklarował również Powiat Kluczborski kwotą 20.000 zł w formie dotacji
celowej.
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