Uchwała

Nr XIII 95 /2015
Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

Opoczyńskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 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, poz. 238) Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje:

§1. Udziela

się

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu

z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zaplecza technicznego
oddechowych w Komendzie Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej

bezpieczne i skuteczne prowadzenie

działań ratowniczo-gaśniczych

działania żywiołów

awarii w kwocie 12.000,00

oraz

poważnych

Opoczyńskiego

obsługi sprzętu

w Opocznie

ochrony dróg

zapewniającego

podczas likwidacji skutków

zł. (słownie: dwanaście tysięcy

złotych).

§2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Opoczno na
2015 rok.

§3.

Szczegółowe

warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia

środków określone zostaną w

umowie zawartej

między Gminą Opoczno

a Powiatem Opoczyńskim.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przew:~l:z~cy
Rady Miejs~pocznie
Grzegorz

Wołąkiewicz

UZASADNIENIE

do

uchwały

Rady Gminy w Opocznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

Opoczyńskiego.

Na podstawie art. 216 ust.2 pkt. 5 i art.220 ustawy o finansach publicznych udzielona zostaje pomoc
finansowa dla Powiatu

Opoczyńskiego

z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji

pomieszczenia oraz zakup specjalistycznych
celem utworzenia zaplecza technicznego
powietrzne które
przez
do

na

wyposażeniu

strażaków muszą być

użycia

dla Komendy Powiatowej PSP w Opocznie,

obsługi sprzętu

poddawane badaniom,

naprzeciw stawianym wymaganiom,

ograniczyć

koszty

Opoczno, zamierza

czynności

zakupić

aparatu wynosi obecnie 670
pobieranie w przyszłości
się kwotą 67

Szczegółowe

ochrony dróg oddechowych. Aparaty

jednostek OSP w gminie Opoczno, aby
przeglądom,

przez odpowiedni serwis. Komenda Powiatowa

chcąc wyjść

oraz

są

urządzeń

z tym

konserwacji i posiadać dopuszczenie

Państwowej Straży Pożarnej

usprawnić

związanych

opłat

+ ewentualne

części

w Opocznie

proces badania tych aparatów i masek

m.in. dla jednostek OSP z terenu gminy

kompletne stanowisko serwisowe. Koszt
zł

mogły być używane

głównego przeglądu

jednego

zamienne. Komenda Powiatowa deklaruje nie

za przeglądy tych aparatów. Koszt zakupu

całego

stanowiska zamyka

200 zł, natomiast dofinansowanie ze strony Gminy Opoczno to kwota 12 OOO

zł.

warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji

określone zostaną w

umowie zawartej

pomiędzy Gminą Opoczno

a Powiatem Opoczyńskim.

