
UCHWAŁA NR XXXVI/292/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372), 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, 
1236 i 1535), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Zdzieszowice w wysokości 1.500,00 złotych (słownie: jeden 
tysiąc pięćset złotych) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrowej, na dofinansowanie zakupu lancy 
gaśniczej z młotem.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej 
pomiędzy Gminą Zdzieszowice a Ochotniczą Strażą Pożarną w Żyrowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 0B785A07-5CBB-4578-AB73-684A13005192. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Jednostka OSP Żyrowa złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu lancy gaśniczej z młotem 

do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w ramach „Otwartego konkursu ofert w 2021 r. na realizację 

zadań publicznych Powiatu Krapkowickiego w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego przez 

organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego”. 

Powiat Krapkowicki przyznał jednostce środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł na realizację 

powyższego zadania zakupu lancy gaśniczej. W wyniku rozeznania rynku i zapoznania się z ofertami 

podmiotów handlowych jednostka dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty sprzedaży lancy gaśniczej 

z młotem w cenie 3.449,97 zł.

Mając na uwadze powyższe, Prezes OSP Żyrowa wystąpił w dniu 14 września br. z wnioskiem 

do Burmistrza Zdzieszowic o udzielenie dotacji w wysokości brakujących 1.449,97 zł na dofinansowanie 

zakupu w/w lancy.

Lance gaśnicze są przeznaczone do gaszenia oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożarów 

wewnętrznych w przestrzeniach zamkniętych, trudno dostępnych i stwarzających zagrożenie 

dla ratowników. Lancą przebija się ścianę pomieszczenia, w którym doszło do pożaru i gasi się pożar 

strumieniem wody bez konieczności wchodzenia do pomieszczenia przez ratowników. Zakup urządzenia 

przyczyni się więc do poprawy bezpieczeństwa ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrowej 

i skuteczności ich działania podczas akcji gaśniczych.

Sporządził: Damian Weihs 

Zatwierdziła: Elwira Balukiewicz
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