UCHWAŁA NR XLII/448/2013
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 30 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/336/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 31
stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kielnie, zmienioną uchwałą nr XXXVIII/396/2013 Rady Gminy
Szemud z dnia 23 maja 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U.z 2013 r. poz. 594), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.).

RADA GMINY SZEMUD
uchwala, co następuje:
§1
W związku z decyzją Samorządu Województwa Pomorskiego o przyznaniu Gminie
Szemud dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo –
gaśniczego dla jednostki OSP w Kielnie w kwocie 17.857 zł, mając na względzie
ostateczną cenę samochodu ustaloną w wyniku zatwierdzonego postępowania
przetargowego, § 1 uchwały nr XXXIII/336/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 31
stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kielnie otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„Postanawia się udzielić dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielnie w kwocie
494.840 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści
złotych 00/100) na zakup inwestycyjny - na dofinansowanie zakupu ciężkiego
samochodu pożarniczego (ratowniczo – gaśniczego) z napędem 4x4”.
§2
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UZASADNIENIE:
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą nr 628/xxxi/13 z dnia 24 czerwca
2013 r. postanowił udzielić Gminie Szemud pomocy finansowej w formie dotacji
celowej w kwocie 17.857 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kielnie. Umowę w tym zakresie
strony podpisały w dniu 2.08.2013 r.
Pismem z dnia 26.07.2013 r. Oddział Wojewódzki w Gdańsku Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP (odpowiedzialny za wyłonienie dostawcy)
poinformował Gminę o podpisaniu umowy na dostawę samochodu i wskazał
ostateczną wielkość niezbędnych środków oraz źródła finansowania. W wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę ciężkiego
samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 Mercedes Benz Axor 1833A
za cenę 699.840zł, dostawcą będzie Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
MOTO-TRUCK Leszek Chmiel z Kielc. Zgodnie z warunkami podpisanej umowy
dostawa samochodu winna nastąpić do 30 listopada 2013 r.
Struktura finansowania kształtuje się następująco:
Lp. Źródło finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kwota dopłaty z ZG ZOSP
Środki własne OSP
Dotacja z KP PSP
Wejherowo
Powiat Wejherowski
Województwo Pomorskie
Środki sołectwa Kielno
Budżet Gminy Szemud)
Dotacja z budżetu Gminy
Szemud
Darowizny

Ogółem

Kwota
Kwota
Uwagi
pierwotna
docelowa
(planowana)
155.000,00
150.000,00
5.000,00
5.000,00
55.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
2.000,00

25.000,00
17.857,00
2.000,00

483.000,00

449.983,00

10.000,00

750.000,00

0,00 Środki na
wyposażenie
samochodu (po
stronie OSP
Kielno)
699.840,00

Docelowo (mając na względzie wartość poprzetargową) zmniejszono planowaną
kwotę dotacji z budżetu Gminy Szemud o 33.017 zł, przy czym w ramach tych
środków w budżecie zabezpieczono kwotę 8 tys. zł na pokrycie kosztów
ubezpieczenia samochodu.
Sporządziła:
Teresa Pustelnik

