
UCHWAŁA NR 372/14
RADY GMINY CELESTYNÓW

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu 
jej rozliczania z budżetu Gminy Celestynów dla jednostek ochotniczych straży pożarnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 885z późn. zm.) i art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. 
Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowych, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 
i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Celestynów dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu 
Gminy Celestynów na cele związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek.

§ 2. 1. Jednostki ochotniczej straży pożarnej mogą otrzymać dotacje z przeznaczeniem na cele związane 
z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek.

2. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

§ 3. 1. Jednostka ochotniczej straży pożarnej ubiegająca się o przyznanie dotacji, o której mowa 
w § 2 ust. 1, składa pisemne wnioski do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Celestynowie w terminie 
do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wnioski rozpatruje Wójt Gminy Celestynów w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały 
budżetowej.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku jednostka ochotniczej straży 
pożarnej jest wzywana przez Wójta Gminy Celestynów do ich usunięcia lub do uzupełnienia wniosku 
w terminie 14 dniod dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku niezłożenia uzupełnień i wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa 
w ust. 1, wniosek zostaje odrzucony.

§ 5. Jednostka ochotniczej straży pożarnej zostanie poinformowana o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku 
o dotację z budżetu Gminy Celestynów w formie pisemnej.

§ 6. 1. Warunkiem udzielenia przez Gminę Celestynów dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1, jest zawarcie 
przez Gminę pisemnej umowy z jednostką ochotniczej straży pożarnej.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności:

1) opis zadania, na jaki dotacja została przyznana i ostateczny termin wykonania zadania;

2) wysokość dotacji i tryb jej płatności;
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3) termin wykorzystania środków z przyznanej dotacji;

4) tryb kontroli wykorzystania udzielonej dotacji;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

§ 7. 1. Jednostka straży pożarnej, z którą zawarto umowę o której mowa w § 6 ust.1, o udzielenie dotacji 
zobowiązana jest w terminie określonym w umowie do złożenia Wójtowi Gminy Celestynów sprawozdania 
z realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym oraz kserokopii dokumentów, faktur i rachunków 
potwierdzających poniesione koszty.

2. Rozliczenie dotacji na realizacje zadania powinno nastąpić nie później niż do 31 grudnia danego roku 
budżetowego.

3. Dotacja udzielona jednostce ochotniczej straży pożarnej z budżetu Gminy Celestynów w części 
niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu Gminy w terminie do 15 stycznia 
roku następnego.

4. W przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część 
dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

§ 8. 1. Dla dotacji przyznawanych na rok 2014 nie stosuje się terminów określonych w § 3 ust. 1.

2. Termin składania wniosku na rok 2014 ustala się na dzień 30 czerwca 2014 r.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętala
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                                         Załącznik  nr 1 do uchwały

                                    Rady Gminy Celestynów Nr 372/14

            z dnia 31 marca 2014 roku

...............................................................
(miejscowość, data)

...............................................................
(pieczątka)

Urząd Gminy Celestynów
05-430 Celestynów

Wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Celestynów w 20....... roku

dla ..........................................................................................................................................................................................

reprezentowanej przez:

1. ..............................................................................................................

2. ..............................................................................................................

Adres korespondencyjny jednostki ochotniczej straży pożarnej:

….............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................, telefon/fax .................................................................

1. Cel wykorzystania dotacji, dla którego zostaną przedstawione dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków:

a) zakup materiałów potrzebnych do realizacji celów statutowych  (wymienić) ….................................................................

…............................................................................................................................................................................................

b) zakup usług potrzebnych do realizacji celów statutowych (wymienić) …...........................................................................

….............................................................................................................................................................................................

c) pozostałe (wymienić) …......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

2.Termin planowanego wykorzystania dotacji celowej w 20.... roku: od …......................... do …........................ 20.... roku.

3. Wysokość wnioskowanej dotacji: ................................................................zł

Podpisy Wnioskodawców:

..................................................................

(czytelny podpis z pieczątką imienną

...................................................................

(czytelny podpis z pieczątką imienną)                                      
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