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z dnia  18 września 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórnicy

Na podstawie art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077) w związku z art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 620)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórnicy w kwocie 370.000,00 zł (słownie: 
trzysta siedemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórnicy.

§ 2. Podstawą udzielenia dotacji celowej będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia 
przekazanych środków finansowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

Ochotnicza Straż Pożarna w Kórnicy uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej oraz z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 479.000,00 zł na

zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Szacowany koszt inwestycji wynosi ok

850.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 370.000,00 zł stanowią zwiększenie budżetu gminy zgodnie z

uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/500/2018 z dnia 23.08.2018 r.

Jako uzasadnienie wskazuję, że wartość dotacji stanowi aż 56% szacowanej ceny.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kórnicy należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Jest

jedną z lepszych jednostek w powiecie. Posiada dwie remizy, które są bardzo dobrze przygotowane, dzięki

czemu strażacy z dwóch części wsi mogą szybciej podjąć działania. Jest przygotowana do prowadzenia

samodzielnych działań gaśniczych, ratownictwa medycznego, ratownictwa technicznego oraz działań

poszukiwawczo-ratowniczych. Jednostka posiada dużą ilość strażaków uprawnionych do działań

ratowniczych, posiadających dobre przeszkolenie pożarnicze. Zwraca uwagę duża ilość ratowników

uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pomocy. Jako jedyna posiada samochód stricte ratownictwa

technicznego, drugi średni samochód ratowniczo-gaśniczy pierwszego rzutu ma już 39 lat. OSP Kórnica

została ujęta w sieci jednostek realizujących zadania z zakresu ratownictwa technicznego oraz działań

poszukiwawczo-ratowniczych na poziomie podstawowym. Co znaczy, że jednostka ta musi spełniać

wyższe wymogi w zakresie sprzętu jak i wyszkolenia. Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z

pewnością zwiększy poziom bezpieczeństwa gminy.

Sporządził: Franciszek Glombica
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