UCHWAŁA NR XXXI/197/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łubianka
Na podstawie art.7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz.814
z późn. zm.1)) oraz art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w roku 2017 w formie dotacji celowej dla Gminy Łubianka na
współfinansowanie zadania własnego-inwestycyjnego o nazwie:
,,Współfinansowanie samochodu operacyjno – rozpoznawczego do działań ratownictwa chemiczno ekologicznego do potrzeb OSP Łubianka''.
2. Określa się wysokość dotacji celowej dla zadania
00/100).

w kwocie 20.000 zł. (słownie :dwadzieścia tysięcy

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Toruńskiego do zawarcia umowy, w której określone zostaną zasady
przekazania i rozliczenia dotacji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego
Tomasz Zakrzewski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r.
poz. 730 i poz. 935.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r.
poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089,poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.
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UZASADNIENIE

W uznaniu za dotychczasową działalność druhów strażaków z gminy jak i w uznaniu dla
samorządu gminnego w Łubiance, który dużym wysiłkiem finansuje działalność OSP, szczególnie
jednostek w ramach KSRG, wyraża się zgodę na wsparcie finansowe jednostki OSP Łubianka
kwotą 20.000 zł.
Zgodnie z ustawą finansach publicznych przekazanie środków dla OSP jest możliwe za
pośrednictwem samorządu gminnego. W związku z tym proponujemy przekazanie dotacji celowej
dla gminy Łubianka w celu umożliwienia wsparcia finansowego jednostki OSP Łubianka.
Powyższa decyzja o wsparciu jednostek OSP kwotą 20.000 zł dotyczy tylko i wyłącznie jednostek,
które wzbogacają się o nowy samochód i są włączone do KRSG.
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