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., ' . ".:::.·.·.:71<~:::.:·:~::.::·.:::::::::~· Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia ..................... roku 

w sprawie: zmiany uchwały nr X/7912015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 
2015 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Kraśnicy. 

Na podstawie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8marca1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm. Dz. U. z 2013 poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014, poz. 
379, poz. 1072) oraz art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. 
Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, 
poz. 1877; Dz. U. z 2015 poz. 532) w związku z art art. 32 ust. 2 ustawy z dnia sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009, Nr 178, poz. 1380, ze zm. Dz. U. z 2010, nr 57, poz. 
353; Dz. U. z 2012 poz. 908; Dz. U. 2013, poz. 1635) Rada Miejska w Opocznie uchwala co 
następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2015 roku 

wprowadza się następujące zmiany 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Udziela się dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy na zakup sprzętu 

ratowniczo gaśniczego i umundurowania dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy 

wysokości 24 709,04 zl (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięć złotych cztery 

grosze)" 

§ 2 Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Opocznie 

Grzegorz Wołąkiewicz 


