
PROJEKT 

UCHWAŁA NR …….../……./2014 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia …………………. 2014 r. 

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Milanówku 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust.2 pkt 15, art. 58  ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r.,  poz. 594 ze zm.), art. 250 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)  
oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej  
(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala,  
co następuje: 

§ 1. 

Udziela się Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Milanówku dotacji celowej na zakup   
umundurowania.  

§ 2. 

Dotacja celowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w wysokości 10.000,00 zł  
ze środków zabezpieczonych w budŜecie miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok, w dziale 754, 
rozdział 75412 - Ochotnicze straŜe poŜarne, § 2820. 

§ 3. 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej rozliczenia zostaną określone 
w umowie zawartej  pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Ochotniczą StraŜą PoŜarną 
w Milanówku. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

do uchwały Nr …../…../2014 
Rady Miasta Podkowy Leśnej  
z dnia ………………… 2014 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Milanówku. 

 

 We wrześniu 2013 r. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Milanówku zwróciła się  

do Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z wnioskiem o uwzględnienie w budŜecie miasta  

na 2014 r. środków finansowych w wysokości 10.000 zł na zakup umundurowania  

dla jednego zastępu Jednostki Operacyjno-Technicznej. Wniosek ten w projekcie budŜetu 

miasta na 2014 r. uwzględniono, co Rada Miasta Podkowy Leśnej zaakceptowała, podczas 

procedowania nad uchwałą budŜetową dla miasta Podkowy Leśnej na 2014 r.  

Na terenie miasta Podkowy Leśnej nie działa Ŝadna jednostka straŜy poŜarnej.  

Liczne działania ratujące mienie, zdrowie i Ŝycie podkowian oraz środowisko naturalne 

naszego miasta podejmuje m.in. OSP w Milanówku. 

Przekazanie dotacji moŜe nastąpić po zawarciu umowy pomiędzy Miastem Podkowa Leśna 

a Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Milanówku, do zawarcia której niezbędna jest uchwała Rady 

Miasta Podkowy Leśnej w tej sprawie. 

 

 
 

 

 

Skarbnik Miasta     
/-/ 

 Maria Ostrowska 


