
UCHWAŁA NR XLVIII/316/2022 
RADY GMINY ŻELECHLINEK 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechlinku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Tj. Dz. U. 
z 2022 roku poz. 559 ze zm.). oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Tj. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w związku z art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2057) Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Żelechlinek dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechlinku 
na dofinansowanie zadania pn: „Zakup ubiorów specjalnych trzyczęściowych dla Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Żelechlinku”. 

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Żelechlinek na rok 
2022 w wysokości 2.520,00 zł (dwa tysiące pięćset dwadzieścia zł 00/100 gr). 

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, w tym zasad przekazania i rozliczenia środków zostaną 
określone w umowie pomiędzy Gminą Żelechlinek a Ochotniczą Strażą Pożarną w Żelechlinku. 

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek. 

§ 4. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Żelechlinek 

 
 

Diana Mucha 
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/316/2022 

Rady Gminy Żelechlinek 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

Uzasadnienie  

Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechlinku wystąpiła do Gminy Żelechlinek z wnioskiem o udzielenie dotacji 
na realizację zadania pn. „Zakup ubiorów specjalnych trzyczęściowych dla Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Żelechlinku”. Środki z dotacji będą przeznaczone na wkład własny do dofinansowania z WFOŚiGW 
w Łodzi na w/w zadanie. 

 Dotacja na w/w zadanie będzie uruchomiona z budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2022 w kwocie 
2.520,00 zł. 
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