
 

UCHWAŁA Nr XXXV/ 296 /09 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 24 września 2009 r. 

 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę określoną w budżecie               

Gminy Złotów na rok 2009 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 e) i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz             

w związku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) uchwala się,           

co następuje: 

 

      § 1. 1. Rada Gminy postanawia zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę określoną 

w budżecie Gminy na rok 2009 dot. realizacji zadania polegającego na zakupie 

średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej            

w Radawnicy dofinansowywanego w ramach projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa 

środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego 

poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap II” realizowanego 

przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława 

Taczaka ze środków działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego               

i ekologicznego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, 

w ramach konkursu o nabór wniosków na dofinansowanie projektów ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania 3.6 Poprawa 

bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego (nr 11/III/2009).  

 

2. Czas realizacji zadania - rok 2010. 

 

      § 2. 1. Ogólna wartość projektu wynosi 3.800.000,00 zł. 

 

     2. Udział gminy na dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Radawnicy oraz koszty składające się na 

promocję projektu, a także koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu 

wynoszą 305.800,00 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy osiemset złotych). 
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3. Udział Gminy nie obejmuje kosztów wynikających z konieczności zaciągnięcia  

pożyczki na zabezpieczenie ciągłości finansowej realizacji przedsięwzięcia, o którą 

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka będzie 

występował do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu, a koszty takie mogą wystąpić. W przypadku ich wystąpienia koszty te 

zostaną podzielone wg zasad określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy 

Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka a Gminą 

Złotów. 

 

      § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Sprawę wpisania tego zadania do WPI jak i inne ewentualne wątpliwości proszę 
rozstrzygać indywidualnie w konsultacji ze swoimi organami nadzorczo-
kontrolnymi. 
 
Uchwała w tej sprawie jak i odpowiedni wyciąg z WPI z wpisanym zadaniem 
będzie również załącznikiem do wniosku. 
 


