
Uchwała Nr XXXVI/363/14 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 07 listopada 2014r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/357/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 

września 2014r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej 

Wsi 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380                                    

z późniejszymi zmianami) oraz art. 221 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.                        

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) 

 

Rada Gminy Wręczyca Wielka 

uchwala: 

 

§ 1 

Treść § 1 Uchwały Nr XXXV/357/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 

2014r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi „Udzielić 

dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi na dofinansowanie zakupu zestawu 

narzędzi hydraulicznych typu średniego (tzw. „szczęk życia”) w kwocie 33.400,-zł (słownie: 

trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych).” zastępuje się treścią: „Udzielić dotacji dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi 

hydraulicznych typu średniego (tzw. „szczęk życia”) i aparatów powietrznych w kwocie 

33.400,-zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych). 

 

§ 2 

Treść § 2 Uchwały Nr XXXV/357/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 

2014r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi „Przy 

zakupie zestawu narzędzi hydraulicznych typu średniego przez OSP Czarna Wieś winny być 

stosowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.                              

z 2013r., poz. 907 z późniejszymi  zmianami).” zastępuje się treścią: „Przy zakupie zestawu 

narzędzi hydraulicznych typu średniego i aparatów powietrznych przez OSP Czarna Wieś 

winny być stosowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                              

z 2013r., poz. 907 z późniejszymi  zmianami). 

 

§ 3 

Skreśla się § 3 Uchwały Nr XXXV/357/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 

2014r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


