
UCHWAŁA  Nr XXXI/229/18 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 24 maja 2018 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojnie 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1875 ze zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 2077 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. 

Dz.U. z 2018 r., poz. 450), na wniosek Wójta Gminy Gnojno uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się dotacji celowej w kwocie 39.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) na 

realizację przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gnojnie zadania pn. „Budowa oraz przebudowa infrastruktury 

rekreacyjno-kulturalnej w miejscowościach Gnojno, Balice, Gorzakiew” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

§ 2. Dotacja zostanie udzielona ze środków budżetu gminy w 2018 roku. 

§ 3. Szczegółowe warunki przekazania, wykorzystania i rozliczenia dotacji zawarte zostaną w umowie 

zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Gnojno a Zarządem OSP w Gnojnie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojnie zwróciła się z wnioskiem o dofinansowanie realizowanego 

zadania pn.: Budowa oraz przebudowa infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w miejscowościach Gnojno, Balice, 

Gorzakiew”. 

W/w zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W związku z powyższym, aby uzyskać przyznane dofinansowanie w kwocie 139.035,00 zł, OSP w Gnojnie 

musi dokonać zapłaty faktur za wykonane prace. Ponieważ jednostka OSP nie posiada takich środków konieczne 

jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania. 
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