
UCHWAŁA  Nr XXXVI/211/17 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeleczkach celem realizacji 

projektu zakupu środka transportu – średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do prowadzenia akcji 

ratowniczej 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)1) oraz art. 32 

ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191 ze zm.)2), Rada Gminy Strzeleczki 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się dotacji w kwocie 340 000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych) dla zapewnienia 

sfinansowania wkładu własnego na zakup środka transportu – średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego  

do prowadzenia akcji ratowniczej na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeleczkach. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Strzeleczki do zawarcia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Strzeleczkach 

umowy o udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeleczkach, celem realizacji projektu 

zakupu środka transportu – średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do prowadzenia akcji ratowniczej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady 

Marek  Kaliński  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego ww ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. 
2) Zmiany tekstu jednolitego ww ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 298, poz. 904 i poz. 2138. 
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UZASADNIENIE 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeleczkach swoją statutową działalność prowadzi od 2 stycznia 

1977, w tym także w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Liczy 88 członków, z czego  

37 członków wchodzi w skład Jednostki Operacyjno-Technicznej. Uprawnienia do kierowania średnim 

samochodem ratowniczo-gaśniczym posiada 8 strażaków. 22 strażaków posiada kurs kwalifikowany pierwszej 

pomocy, a 13 członków posiada kurs dowódcy. Jednostka OSP Strzeleczki funkcjonuje w oparciu o zasoby 

rzeczowe jednostki oraz Gminy Strzeleczki. Budynek remizy posiada 2 boksy garażowe. W użytkowaniu jednostki 

pozostają 2 pojazdy pożarnicze wraz z wyposażeniem: Mercedes Benz GBA 2,4/16 (1972 r.) oraz Jelcz GCBA 

6/32 (1992 r.).  

Powołując się na art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, koszty 

utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej ponosi gmina, z zaznaczeniem,  

że koszty te są ponoszone zarówno dla obiektów, budynków, pojazdów, wyposażenia stanowiących własność 

gminy jak i niezarządzanych lub nie będących własnością gminy. 

Przedmiotowa dotacja dotyczy zakupu średniego samochodu pożarniczego o napędzie uterenowionym 4x4 dla 

jednostki OSP Strzeleczki dla poprawy ochrony przeciwpożarowej terenu gminy w szczególności miejscowości 

Strzeleczki. Na terenie miejscowości Strzeleczki oraz w jej obrębie znajduje się kilka zakładów pracy, gminne 

placówki oświatowe, ośrodki zdrowia (w tym: Centrum Terapii Nerwic w Mosznej), miejsca przebywania 

znacznych skupisk ludzkich (Zamek w Mosznej, Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej), liczne gospodarstwa rolne. 

Ponadto w niedużej odległości od Strzeleczek znajdują się rozległe tereny leśne Borów Niemodlińskich, 

obejmujące część terenu Gminy o dużym zagrożeniu pożarowym. Równocześnie siedziba jednostki położona jest  

w odległości ok. 15 km od autostrady A4. 

Dlatego też poprzez zakup nowoczesnego pojazdu pożarniczego i jego wykorzystanie w sposób ewidentny 

poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców całej gminy Strzeleczki, a tym samym skuteczność działania w ramach 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Środki finansowe na realizację zadania będą uwzględnione w budżecie Gminy Strzeleczki na rok 2017  

w dziale 754, rozdział 75412. Dotacja celowa byłaby wypłacona ze środków finansowych przeznaczonych  

na to zadanie. 

Zgodnie z przepisami art. 250 ustawy o finansach publicznych, zawarta zostanie umowa pomiędzy Gminą 

Strzeleczki a Zarządem OSP Strzeleczki, która w sposób szczegółowy będzie określać warunki otrzymania, 

wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej. 

W związku z powyższym wprowadzenie proponowanej uchwały jest zasadne. 
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