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Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
P. Edward Paciorek

Niniejszym przedkładam projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotni
czej Straży Pożarnej w Krępnej w kwocie 3.400.00 zł na dofinansowanie zakupu hełmów strażac
kich. Zwracam się z uprzejmą prośbą o włączenie projektu uchwały do porządku obrad
na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
Jednocześnie informuję, że środki finansowe na realizację powyższego zadania planuje się
wyodrębnić z planu finansowego na utrzymanie bieżącej działalności jednostek OSP.
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w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 869), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§1. Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Zdzieszowice w wysokości 3.400,00 złotych (słownie: trzy
tysiące czterysta złotych) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępnej, na dofinansowanie zakupu hełmów
strażackich.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej
pomiędzy Gminą Zdzieszowice a Ochotniczą Strażą Pożarną w Krępnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Jednostka OSP Krępna złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu 15 hełmów strażackich na łączną
kwotę 20.000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych - część 2”. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przyznał jednostce środki finansowe w wysokości
17.000,00 zł na realizację powyższego zadania zakupu hełmów strażackich. W wyniku rozeznania rynku
i zapoznania się z ofertami podmiotów handlowych jednostka dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty
sprzedaży 15 hełmów strażackich w cenie 20.354,00 zł.
Mając na uwadze powyższe, Prezes OSP Krępna wystąpił w dniu 5 maja br. z wnioskiem
do Burmistrza Zdzieszowic o udzielenie dotacji w wysokości brakujących 3.354,00 zł na dofinansowanie
zakupu w/w hełmów.
Profesjonalny hełm strażacki to jeden z najważniejszych elementów ochrony osobistej każdego
strażaka. Strażacy podczas swojej codziennej pracy często narażeni są na różnorodne zagrożenia, muszą
więc mieć do dyspozycji nie tylko specjalistyczny sprzęt i narzędzia, ale również strój, który dodatkowo
zagwarantuje im ochronę. Bardzo istotną rolę w zakresie ochrony osobistej strażaków spełnia hełm
strażacki. Zakup hełmów przyczyni się więc w znacznym stopniu do poprawy bezpieczeństwa ratowników
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Krępnej i skuteczności ich działania podczas akcji ratowniczo - gaśniczych.

Sporządził: Damian Weihs
Zatwierdziła: Elwira Balukiewicz
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