
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/306/2022 

RADY GMINY ŻARNÓW 

z dnia 1 lipca  2022 roku 

 

 

w sprawie: udzielenia dotacji celowej na zakup średniego samochodu  

ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Topolicach 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2. ustawy z dnia 17 

grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych  (Dz.U. 2021 poz. 2490) i art. 221 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych tj. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.),  

Rada Gminy Żarnów uchwala, co następuje: 

§1. Postanawia się udzielić z budżetu Gminy Żarnów w 2022 roku, dotacji celowej 

inwestycyjnej do kwoty 520 000,00 zł, (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) z 

przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Topolicach. 

§2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków określone 

zostaną w podpisanej umowie pomiędzy Gmina Żarnów a Ochotniczą Strażą Pożarną w 

Topolicach. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 29 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.) koszty funkcjonowania jednostek 

ochotniczej straży pożarnej pokrywane są min. z środków budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym gmina ma obowiązek bezpłatnego umundurowania członków 

i wyposażenia w sprzęt ochotniczej straży pożarnej. Zgodnie zaś z art. 32 ust. 3b w/w ustawy 

jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym 

środki pieniężne w formie dotacji.  

Przedmiotowa dotacja, przyznana niniejszą uchwałą na zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Topolicach, została zaplanowana  

w budżecie Gminy Żarnów na 2022 r. z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Topolicach. 

Przyznanie dotacji jest uzasadnione potrzebami Ochotniczej Straży Pożarnej w Topolicach  

zakresie zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które zostały określone na kwotę 

920 000,00 złotych. Poza uzyskaną na podstawie przedmiotowej uchwały kwotą  

520 000,00 złotych  OSP  otrzymała kwotę 400 000,00 złotych z innych źródeł . 

 

 

 


