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UCHWALA NR .................. ..
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .................. .. 2021 r.

w sprawie ustalcnia zasad udzielania dotacji celowych na finansowanle lub dofinansowanie dzialafi
zwiqzanych zwykonywaniem zadafl Miasta Gliwice w zakresie ochrony przeclwpoiarowej przez

uchutniczc strata poiarne majqce siedzibq w Gliwicach

Na podstawie art. I8 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz an. 42 Ustawy zdnia 8 marca 1990 r.
0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. 22021 r. poz. 1372), art. 12 pkt 11 oraz art. 92 Ustawy zdnia 5 czcrwoa
I998 r. osamorzqdzie powiatowym (t.j. Dz.U. 22020 r. poz. 920 zpéin. zm.). art. 221 ust. 4 Ustawy zdnia
27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z péin. zm.), art. 32 ust. 3b Ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2202] r. poz. 869) na wniosek Prezydenta
Miasta

Rada Miasta Gliwlce
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. Dotacje przyznawane w trybie niniejszej uchwa-ly sq udzielane na finansowanie lub dofinansowanie
dziaiah zwiqzanych zwykonywaniem zadafi Miasta Gliwice wzakresie ochrony przeciwpotarowej przez
ochotnicze straze pozame rnajqce siedzibr; w Gliwicach.

§2. I.Och0tnicza straz pozama chcqca uzyskaé dotacjc"; na dofinansowanie inwestycji lub zakupow
inwestycyjnych sklada wniosek do Prezydenta Miasta Gliwice do Ssierpnia roku poprzedzajqcego rok
budzetowy, na ktéry ma zostaé przyznana dotacja, lub wtrakcic roku budzetowego, w przypadku zaistnienia
niemozliwych do przewidzenia okolicznoéci.

2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. l, dotyczqcy inwestycji lub zakupéw inwestycyjnych, stanowi zadqcznik
nr 1 do niniejszcj uchwa%y.

3.0ch0tnicza straz po2ama chcaca uzyskaé dotacjo na wydatki biezqce, wszczegolnoéci wskazane
wart. 32 ust.2i3 pkt I-2 Ustawy oochronie plzeciwpozarowej, na realizacjo zadafn miasta wzakresie
ochrony przeciwpozarowej, sklada wniosek do Prezydenta Miasta Gliwice do dnia Ssierpnia roku
poprzedzajqcego rok budzetowy, na ktory ma zostaé przyznana dotacja, lub w trakcie roku budzetowego,
w przypadku zaistnienia niemozliwych do przewidzenia okolicznoéci.

4. Wniosek, o ktdrym mowa w ust. 3, dotyczqcy wydatkow biezqcych, stanowi zahqcznik nr 2 do niniejszej
uchwa%y.

S. W przypadku dotacji biezqcych przyznawanych na kolejne lata budzetowe wniosek powinicn zawieraé
szczegédowe uzasadnienie zwiegkszefi kwot, jezeli takowe wystopujq.

6. Wnioski powinny byé podpisane przez osoby uprawnione do sldadania oéwiadczefi woli w imieniu
ochotniczych strazy pozamych.

7. Udzielenie dotacji nastopuje na podstawic umowy zawartej w formie pisemnej miqdzy Miastem Gliwice
a ochotniczq strazq pozarnq, w oparciu 0 uchwah; budzotowq.

§3.Nadz6r merytoryczny nad wykonaniem zadania bqdzie nalezad do wydziedu realizujqcego zadania
dotyczqce wsp:-zu-cia finansowego shazb dziaiajqcych na rzecz ratownictwa i ochrony ludnoéci.
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§4. 1. Wydziai realizujqcy zadania dotyczqce wsparcia finansowego siuzb dziaiajqcych na rzecz
ratownictwa iochrony ludnoéci sprawuje kontroln; prawidlowoéci realizacji zadania przez ochotniczq str:-12
pozamq, wtym Wydatkflwania przekazanej dotacji. Kontrola mole byé przeprowadzona wtoku realizacji
zadania oraz pojego zakoficzeniu.

2. W ramach kontroli Osoby upowaznionc przez Prezydenta Miasta Gliwioe mogq badaé dokumenty i innc
noéniki informacji, ktérc majq lub mogq mica’: znaczenie dla oceny prawidlowoéci wykonywania zadania Oraz
zqdaé udzielenia ustnie lub na piémie informacji dotyozqcych wykonania zadania. Ochotnicza straz pozama, na
zqdanie kontrolujqcego, zobowiqzuje sir; dostarczyé lub udostqpnié dokumenty i inne noéniki informacji oraz
udzielié wyjaéniefi i infonnacji w terminie okreélonym plzez kontrolujqcego.

3. Prawo kontroli przysluguje osobom upowaznionym przez Prezydenta Miasta Gliwice zardwno
w siedzibie ochotniczej strazy pozarnej, jak i w siedzibie Urzodu Miejskiego w Gliwicach.

4.0 wynikach kontroli konrrolujqcy poinformuje ochotniczq straz pozamq, aw przypadku stwierdzenia
nieprawidlowoéci przekaze wnioski i zalecenia majqce na celu ich usuniqcie.

§5. Dotowana jednostka ochotniczej strazy pozamej zobowiqzana jest do przcdstawienia sprawozdania
z rozliczenia wykorzystanej dotacji do 30 dni od daty zakoflczenia rcalizacji zadania, jodnak nie poiniej nit do
dnia 3| grudnia danego roku budzetowego, w ktérym zostaka udzielona dotacja.

§ 6. Dotacja zostanie rozliczona z chwilq zaakceptowania sprawozdania, 0 ktérym mowa w § 5, przez organ
udzielajqcy dotacji.

§ 7. Wykonanie uchwedy powierza siq Prezydentowi Miasta Gliwice.

§8. Traci moc Uchwala nr XXXV/709/2013 Rady Miejskiej wGliwicach zdnia l3 czerwca 2013 r.
wsprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji lub
zakupow inwestycyjnych zwiqzanych z wykonywaniem zadafi miasta wzakresie ochrony przeciwpozarowej
przez ochotnicze straze poiarne majqce siedzibq w rnieécie Gliwice.

§9.Uchwal§ wchodzi wiycie po up1ywie 14 dni od dnia oghszenia wDzienniku Urzodowym
Wojewddztwa Slqskiego.
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Zalqcznik Nr I do uchwaly Nr .................. ..

Rady Miasta Gliwicc
z dnia.................. .2021 r.

Wniosek 0 przyznanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji lub zakupdw
inwestycyjnych zwiqzanych z wykonywanlem zadafl Miasta Gliwice w zakresie ochrony

przeclwpozarowej przez ochotnicze strata pozarne majqce siedzibq w Gliwicach

Czqéé I. Dane wnioskodawcy

1. Peing nazwa i adres wnioskodgwcy _

_Z~ KR5 _3@ N11’ , 0 0 4-,B_E§Q1!_

5. Numer rachunku bankowego i nuzwa banku,dw ktérym rachupekjest prowadzony

6. Imig, nazwisko, stanowisko oraz numer telefonu i adres e-mail osoby statutowo upowainionej do
rcprezentowania OSP _ _ ______

Czqéé II. Opis zadania

_S_z_czdeg6I0wy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji
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Uzasadnienie, ie dotacja ma zwiqzek z realizacjq zadafl Miasta Gliwice w zakresie ochrony
Jarzeciwpoiarowcj _ Z 0 _

Czgéé Ill. Koszty
Lp. Nama kosztu _ H __ Kwota Z

_ _ N SUMA:~_ ~_ .~__ _

e - » - - - - - - - | - - | - - | - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - --

Podpis i pieczqé osoby upowaznionej

Czgfié IV. Opinic

*li.Qpinia CRG H m_ _.

fi2.(f1}Pi*|*1*iqvvydz_ialu nadzorujgcego merytorycznq rea_liga_cj§ zadgpia

__3.Stanowisk0 Prezydenta Miasta Gliwicq __ _ _

N:_-m".o':"iI< Wyd.».'i;-flu
1'T;!rov-./='a ‘ .-.iecznych

do-...;..@. 1-‘asila
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Zalqcznik Nr 2 do uohwaly Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..202l r.

Wniosek 0 przyznanie dotacji celowej na wydatki bieiqce zwiqzane z wykonywanicm zndaii Miasta
Gliwice W zakresie ochrony przeciwpotarowej przez ochotnicze strata poiarnc majqce SiBdZibQ

w Gliwicach

Czqfié I. Dane wnioskodawcy

1, Pain; ngz_v;g i ad:-(es wnioskodawcy _ ,

2.*1<1;s 2 2 3. NIP _ I1. mason 0

_5. Numer rachunku bankowego i nazwa banku, w ktorym rachunek jest prowadzony _

6. Imig, nazwiskoflléhiowisko oraz numer telefonu i adres e-mail osoby statutowoioiiaowainionej do
reprezcntowagig OSP ( 0 _ if

Czqéé II. Opis zadania
Szczegdlowy opis bieiqgych, ktdre musi ponieéé wdiggkodawca Z i __
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Uzasadnienie, 2e dotacja ma zwiqzek z realizacjq zadafi Miasta Gliwice w zakresie ochrony
_pr_zeciwpoiarowej __

Czqéé III. Koszty

_I..p. _ Nazwa koggtu Kwota

A SUMA:

- . - - - ¢ - - ' n ~ . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - o u

Podpis l pieczoé osoby upowaznionej

Czc;§é IV. Opinie

1.0pinia CRG _ 2 2

2.0p_igja_\;ydzialu nadzor_uj_§c_qgo merytoryczggg realizacjg zadania _ 2

3.Stanowis_k_o£rezydenta Midsta Gliyyjce i 2

Ncmzolnik \.*i/ydriah_1 .
Zdrowi" i _.;_§r": ‘i'.»'1E-;:c:nych '
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Uzasadnienie
Zgodnie zart. 32 ust. 3b Ustawy zdnia 24 sierpnia l99l r. oochronie przcoiwpozarowej (t.j. Dz.U.

z202l r. poz. 869) jednostki samorzqdu terytorialnego mogq przekazywaé ochotniozym strazom pozarnym
érodki pi0l1if;Z11f: w formic dotacji.

Dla sprawnego funkcjonowania jednostek OSP z terenu Gliwic niezbodne jest pOdjf;CiB uchwaiy w sprawie
ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanic dzialafi zwiqzanych
z wykonywaniem zadafi Miasta Gliwice w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez ochotnicze straze pozame
majqce sieclzibq w Gliwicach.
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§-1. 1. Wydzial rea1izuja,cy zadania dotyczqce wsparcia finansowego sluzb dzialajqcych na rzccz
rmowniclwa iochrony ludnoéci sprawuje kontrolc; prawidlowoz-lci realizacji zadania przez ochotniczq straz
po?;1rnq_ wtym wydalkowania przekazanej dotacji. Kontrola moze byé przeprowadzona wtoku realizacji
zodnnia oraz pojcgo zakoficzcniu.

2. W ramach kommli osoby upowaznione przcz Prozydenta Miasta Gliwice mogq badaé dokumenty i inne
nminiki inlbrmacji. More majzg lub mogq mieé znaczenie dla occny prawidiowoéci wykonywania zadania oraz
zzgdaé udzielonia ustnie lub na piémie informacji dotyczqcych wykonania zadania. Ochotnicza straz pDZflJ‘1'18. na
;'.qdm1ic konlrolmujqccgo. zobowiqzuje sio dostarczyé lub udostgpnié dokumenty iinnc noéniki informacji oraz
udziclié wyjaéniefi i in1'ormacji w terminie okrefilonym przez kontrolujqcego.

3. Prawo kontroli przysluguje osobom upowaznionym przez Prezydema Miasta Gliwice zarowno
w siedzibie ocholniczej strazy pozarnej, jak i w siedzibie Urzodu Miejskiego w Gliwicach.

4. O wynikach komroli konlrolujqcy poinformujo ochomiczq straz pozamq, aw przypadku stwicrdzenia
nieprawidlovvoéci przckaze wnioski i zalecenia majgce na celu ich usuniocie.

§5. Dotowana jodnoslka ochotniczej strazy pozarnej zobowiqzana jest do przedstawicnia sprawozdania
2. rozliczcnia wykorzyslanej dotacji do 30 dni od daty zakoficzenia realizacji zndania_._jednak nie poiniej niz do
dnia 31 grudnia danego roku budzetowego. w krorym zostala udzielona dotacja.

§ 6. Dmacja zostanic rozliczona z chwilq zaakceptowania sprawozdania. 0 ktorym mowa w § 5. przez organ
udziclajqcy dotacji.

§ 7. Wykonanie uchwaiy powierza sio Prezydemowi Miasta Gliwice.

§8. Traci moc Uchwala nr XXXV/709/2013 Rady Miejskiej wG1iwicach zdnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji lub
zakupdw inwestycyjnych zwiqzanych zwykonywaniem zadafi miasta w zakresie ochrony pxzeciwpozarowej
pmsz ochotnicze Slra’/'.B poiarne majqce siedzibz; w mies'cie Gliwice.

§9.Uc11wa|§1 wchodzi w zycie po upiywie 14 dni od dnia ogloszenia wDzienniku Urzqdowym
Wojewodzrwa Slqskiego.
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’ UCHWALA NR .................. ..

RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .................. .. 2021 r.
v_......_....._ -- -..-- ---1 ...... -..-.... ._. ... ..-._.4......'

w sprawic ustalcnia zasad udzlelania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanic dzialafl
zwiqzanych z wykonywanicm zadafi Miasta Gliwice W zakresie ochrony przeciwpoiarowej przez

ochotnicze strazc pozarnc majqce siedzlblg W Gliwicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pk! 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 Ustawy zdnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. Z2021 r. poz. 1372), art. 12 pkt 11 oraz art. 92 Ustawy z dnia 5 czcrwca
1998 r. o samorzqdzie powiatowym (t.j. Dz.U. z202O r. poz. 920 zpoin. zm.), art. 221 ust. 4 Ustawy zdnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z2021 r. poz. 305 z poin. zm.), art. 32 ust. 3b Ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869) na wniosck Prezydenta
Miasta

Racla Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpujez

§1. Dotacje przyznawane wtrybie niniejszcj uchwa1y sq udzielane na finansowanie lub dofinansowanie
dzia1ar‘1 zwiqzanych zwykonywaniem zadafi Miasta Gliwice wzakresie ochrony przeciwpozarowej przez
ochotnicze straze poiame majqce siedzibg w Gliwicach.

§2.1.0chotnicza straz pozama chcqca uzyskaé dotacjo na dofinansowanio inwestycji lub zakupow
inwestycyjnych sklada wniosek do Prezydenta Miasta Gliwice do Ssierpnia roku poprzedzajqcego rok
budzetowy, na ktory ma zostaé przyznana dotacja, lub w trakcie roku budzetowego, w przypadku zaistnienia
niomozliwych do przewidzenia okolicznoéci.

2. Wniosek, oktorym mowa w§ 2ust. 1, dotyczqcy inwestycji lub zakupow inwestycyjnych, stanowi
za1qoznik nr I do niniejszej uchwaiy.

3.0c11otnicza straz pozarna chcqca uzyskaé dotacjq; na wydatki biezace, wszczegolnoéci wskazane
wart. 32 ust.2i3 pkt1—2 Ustawy oochronie przeciwpozarowej, na realizacjg zadflfi miasta wzakresie
ochrony przeciwpozarowej, sldada wniosek do Prezydenta Miasta Gliwice do dnia Ssierpnia roku
poprzedzajqcego rok budzetowy, na ktdiy ma zostaé przyznana dotacja, lub wtrakcie roku budzetowego,
w przypadku zaistnienia niemozliwych do przewidzenia okolicznoéci.

4. Wniosek, oktorym mowa w§ 2ust. 3, dotyczqcy wydatkow biezqcych, stanowi za1qcznik nr 2do
niniejszej uchwa-1y.

5. W przypadku dotacji biezqcych przyznawanych na kolejne lata budzetowe wniosek powinien zawieraé
szczegolowe uzasadnienie zwiokszefi kwot,jeze1i takowe vvystqpujq.

6. Wnioski powinny byé podpisane przez osoby uprawnione do skladania oéwiadczefi woli w imieniu
ochotniczych strazy pozarnych.

7. Udzielenie dotacji nastqgpuje na podstawic umowy zawartej w formie pisemnej miodzy Miastern Gliwice
a ochotniczq strazq pozarnq, w oparciu 0 uchwaio budzetowq.

§3.Nadzor merytoryczny nad wykonaniem zadania bodzie nalezal do wydzialu realizujqoego zadania
dotyczqce wsparcia finansowego s1u2b dziaiajqcych na rzecz ratowniotwa i ochrony ludnoéci.
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§4. 1.Wydzia1 rcalizujqcy zadsmia dotyczqcc wsparoia finansowego siuzb dziahajqcych na rzecz
ratownictwa iochrony ludnoslci sprawuje kontrolr; prawid1owo§ci realizacji zadania przez ochotniczq straz
pozarnq, wtym wydatkowania przclcszancj dotacji. Kontrfllfl 111026 byé przeprowadzona wtoku realizacji
zadania oraz po jego zakoftczeniu.

2. W ramach kontroli osoby upowaznione przez Prezydenta Miasta Gliwice mogq badaé dokumenty i inne
no:-iniki informacji, ktdre majq lub mogq mieé znaczenie dla oceny prawidiowoéci wykonywania zadania oraz
zqdaé udzielenia ustnie lub na piémie informacji dotyczqcych wykonania zadania. Ochotnicza strat pozarna, na
zqdanie kontrolujqcego, zobowiqzuje siq: dostarczyt’: lub udostopnié dokumenty 1 inne noéniki infomtacji oraz
udzielié Wyjafiniefi i informacji w terminie okreélonym przez kontrolujaccgo.

3. Prawo kontroli przysluguje osobom upowaznionym przez Prczydcnta Miasta Gliwice Zarowno
w siedzibie ochotniczej strazy pozarnej, jak i w siedzibie Urzodu Miejskiego w Gliwicach.

4.0 wynikach kontroli kontrolujqcy poinforrnuje ochotniczq straz pozarnq, aw przypadku stwierdzenia
nieprawidiowoéci przekaze wnioski i zalecenia majqce na celu ich usuniqcie.

§ 5. Dotowana jednostka ochotniczej strazy pozamej zobowiqzana jest do przedstawienia sprawozdania
2 rozliczenia wykorzystanej dotacji do 30 dni od daty zakodczenia realizacji zadania, jednak nie pozniej niz do
dnia 30 grudnia danego roku budzetowego, w ktorym zosta1a udzielona dotacja.

§ 6. Dotacja zostanie rozliczona 2 chwilq zaakceptowania sprawozdania, 0 ktorym mowa w § 5, przez organ
udzielajqcy dotacji.

§ 7. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Ciliwicc.

§8. Traci moo Uchwa1a nr XXXV/709/2013 Rady Miejskiej wG1iwicach zdnia 13 czerwca 2013 r.
wsprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji lub
zakupow inwestycyjnych zwisgzanych zwykonywaniem zadad miasta w zakresic ochrony przeciwpozarowej
przez ochotnicze straze pozarne majqce siedzibg w mieécie Gliwice.

§9.Uchwa1a wchodzi wzycie po upiywie 14 dni od dnia og1oszenia wDzienni1<u Urzodowym
Wojewodztwa §1qskiego.
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Zahqcznik Nr 1 do uchwaty Nr .................. ..

Rady Miasta Gliwict:

z dnia.................. .2021 r.

Wnlosek 0 przyznanie dotacji na finansowanie lub doflnansowanie inwestycji lub zakupow
inwestycyjnych zwiqzanych z wykonywaniem zadafi Miasta Gliwice W zakresie ochrony

przeciwpozarowej przez uchotnicze straze pozarne majqce siedzibq w Gliwicach

Czgéé I. Dane wnioskodawcy
1. Pelna nazwd i adres wnioskodawoy _ i

2. K125 2 2 3.N113 2_ 4. RECON 2 2

5. Nun3grrachunku_b_gnkowego i nazwa bagku, w ktoiygtflrazchunek jest prowadzony

6. Imig, nazwisko, stanowisko oraz numer telefonu i adres e-mail osoby statutowo upowaznionej do
rcprezcntowania _

Czqéé II. Opls zadania
iifiizczegolowy zakres rzeczowy zadaniagroponowanego do reallizacji _ __

111; 9051Ecco-1700-4412-91011212-111viazsssr-IDA. Projckt 2 Strona 1



Uzasadnienie, ze dotacja ma zwiqzek z realizacjq zadafi Miasta Gliwice W zakresie ochrony
_przeciwpoi:1rowej

Czqfié Ill. Koszty
I41. [azwa kgztu 2 Kwotaz 22 my

; 2 _ 2 SUMA:

Czqfufi IV. Opinle

10mmac3Q2 2 _ _

2.0|;in_ia wydzialu itadzorujgcego nierytoryczng rea1iz:1c]_4; zadania 2 _

32.Sts1nowisko Prezyde_nta Miasta Gliwice

Podpis 1 2111211111}11z1111111=j

11?
1111 905 1 ECC9-1700-4478-9094-4 1?€12i§1l:1§2é1¥;o11. Projekt 222 2 311111111 2



Zaiqcznik N1‘ 2 do uchwa1y N1‘ .................. ..

Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. .2021 r.

Wniosek o przyznanic dotacji celowej na wydatki bietqce zwiqzane z wykonywaniem zadaii Miasta
Gliwice w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez ochotnicze strazc pozarne majqce sledzibg

w Gliwicach

Czqié I. Dane wnloskodawcy
1. Pqlna nazwa iadrcs wnioskodawcy _

2. was I 3. NIP 4. REGON

5. Numer ragltunku bankowqgo 1 nazw$12banku, w ktorym rgchunek jest prowadzony 2

6. Irnig, nazwisko, stanowisko oraz numer telefonu 1 adres e-mail osoby statutowo upowaifiiohcj do
reprezontowanig OSP i __

Czgéé II. Opis zadania
Szczegolowy opis wydatkdw hiczqgych,_kt6re musi ponieéé \vni_os1<odawca 2

11
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Uzasadnienie, ze dotacja ma zwiqzek z realizacjq zadafi Miasta Gliwice w zakresie ochrony
_przeciw_pozarowej V _ 1 _7 _ W

Czgéé III. Koszty

‘lop. Nazwa kosztu 2 2 2 _ _22 Kwota 2 i

___Z SUMA: _

Czqéé IV. Oplnie

l.Opinia CRG 1

_2.0pinia wydzlalu nadzorujgcego merytonfypznq realizgcjg zadania i i

3.Stanowisko Prezydenta Miggta Gliwice _

Podpis i pieczoé osoby upowaznionej

1 .1 -
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