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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałcicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) w związku z art. 32 ust. 2 i 3b ustawy z dnia24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 869) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2031 r. 
poz. 305), uchwala się co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu gminy Wołczyn dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gierałcicach jako dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w wysokości 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt 
tysięcy złotych 00/100). 

§ 3. Warunki udzielenia dotacji, a w szczególności sposób przekazania środków dotacji, termin wykorzystania 
dotacji, tryb kontroli oraz zasady rozliczenia zostaną szczegółowo określone w umowie zawartej pomiędzy gminą 
Wołczyn, a jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałcicach. 

§ 4. Dotacja celowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu gminy na 2021 rok. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z treścią art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia 
i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina. Na podstawie art. 32 ust. 3b ustawy 
rada gminy może przekazać ochotniczej straży pożarnej środki pieniężne w formie dotacji. Dotacja 
przewidziana w art. 32 ust. 3b jest dotacją celową. Przeznaczeniem dotacji celowej jest finansowanie przez 
ochotnicze straże pożarne z przekazanych środków dotacji zakupu wyposażenia, składników majątkowych 
i usług związanych z zadaniem własnym obowiązkowym gminy. 

Organem gminy właściwym do zdecydowania o udzieleniu dotacji celowej dla określonej ochotniczej straży 
pożarnej jest rada gminy z mocy klauzuli kompetencyjnej rad gmin wyrażonej w art. 18 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2017r. poz. 1875). 

Dotacja celowa dotyczy zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Gierałcicach. Środki na dotacje w wysokości 350 000,00 zł zabezpieczone zostały w budżecie gminy na 
2021 rok. Kwestie szczegółowe odnośnie terminu i sposobu przekazania środków oraz terminu i sposobu 
rozliczenia środków z dotacji reguluje burmistrz. 

W celu przekazania dotacji konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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