
UCHWAŁA NR XXXVII/247/2022 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 25 maja 2022 r. 

uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na 2023 rok na dotacje 

dla OSP w Kujawce przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie 

lekkiego samochodu pożarniczego. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 32 ust. I pkt | ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku 

o ochotniczych strażach pożarnych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2490 ze zm.) Rada Gminy Bądkowo 

uchwala, co następuje: 

$ 1. Rada Gminy Bądkowo wyraża wolę zabezpieczenia środków finansowych celem przekazania 

dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kujawce na wkład własny potrzebny przy zakupie lekkiego 

samochodu pożarniczego w wysokości 120.000,00 zł. 

$ 2. Środki finansowe niezbędne do pokrycia realizacji zadania wymienionego w $ 1 zostaną 

zabezpieczone w budżecie Gminy Bądkowo na 2023 rok. 

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY 

Lizpięt j , IEŁa Figas



Uzasadnienie 

Uchwała dotyczy wyrażenia woli na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na 2023 

rok celem przekazania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kujawce na wkład własny potrzebny 

przy zakupie lekkiego samochodu pożarniczego w wysokości 120.000,00 zł. 

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. kujawsko — pomorskiego zaakceptował 

wniosek w sprawie przyznania dotacji finansowej ze środków RPO do zakupu lekkiego samochodu 

pożarniczego przez OSP w Kujawce. Środki finansowe pochodzą z RPO woj. kujawsko — pomorskiego 

w związku z realizacją zadania pod nazwą „Nowoczesne służby ratownicze — zakup pojazdów dla 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych — etap V”. Wysokość dofinansowania wynosi 65 % wartości 

zakupu sprzętu, pozostałą wartość - 35 % uzupełnia OSP w Kujawce. Szacunkowa wartość zakupu 

samochodu GLBA ustalona do przetargu wynosi 340.000,00 zł. Faktyczną wartość zakupu określi 

postępowanie przetargowe. 

Samochód ten przyczyni się do wzmocnienia ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Bądkowo 

i powiatu aleksandrowskiego oraz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa strażaków biorących 

udział w akcjach ratowniczo — gaśniczych. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 

PRZEWODNICZĄCY 

AŚ ZEŁA 
a Figas 
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