
UCHWAŁA NR LXII/493/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkanowie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2022 r. o Ochotniczych 
Strażach Pożarnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co 
następuje:  

§ 1. Przekazuje się środki finansowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkanowie 
w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz 
odzieży sportowej do ćwiczeń bojowych dla Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. 

§ 2. Środki finansowe o których mowa w § 1 zostaną przekazane z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka 
w 2022 roku z następującej klasyfikacji budżetowej: dział 754 rozdział 75412 § 2820. 

§ 3. Szczegółowe warunki przekazania i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie udzielenia dotacji. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 
i Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkanowie zwróciła się do gminy o wsparcie finansowe                                 
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz odzieży sportowej do ćwiczeń bojowych dla Dziecięcej 
Drużyny Pożarniczej. Środki na ten cel zostały zaplanowane w budżecie gminy na 2022. 

Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2022 r. o Ochotniczych Strażach Pożarnych           
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) – Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym 
strażom pożarnym dodatkowe środki pieniężne również w formie dotacji. 

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne. 
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