
Uchwała Nr Ą\et+ D0l7
Zarządu Powiatu w Olsztynie

z dniaĄ?" września 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia wyboru wniosków o udzielenie dotacji celowej
z budżetu Powiatu olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku.

Na podstawie art. 32 ust. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie powiatowyrn
(Dz. U. z2016 r. poz. 814 zpoźn.zrn.) w zwtązkuz $ 9 zńącznika do uchwały Nr I|2l3l20I7 Zarządu
Powiatu w olsztynię z dnia 17 stycznta 20I'7 r. w sprawie określenia procedury rozpatrywania
wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu olsŻyńskiego na realizację zadań
z zakręsu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Ż017r. oraz terminu przfmowania wniosków
uchwala się, co następuje:

$ 1. Zarząd Powiatu po dokonaniu w dniu a5.09.20l7r. wyboru najkorzystniejszych wniosków
zatwięrdza wybór i przeznacza środki finansowe na nizej wymienione zadania do finansowania lub
dofinansowaniawramach dotacji celowej zbudżetuPowiatu wŻ0I7 roku_ zadwńa służące ochronie
środowiskai gospodarce wodnej' wynikające zzasady zrownoważonego rozwoju i zgodnie zpolityką
ochrony środowiska:

1. Ochotnicza Straz Pozarna w Bartohach Wielkich na zadanie pn. ,,Zaktp zestawu do
opryskiwania podczas gaszeniapozarów traw'' w wysokości 5 000 zł
ochotnicza Stru;r' Pożarna w Droszewie na zadarńe pn. ,,Zakup zestawu ratownictwa
technicznego dla oSP Droszewo'' w wysokości 5 000 zł

3. ochotnicza StraŻ PoŻama w Orzechowie na zadanie pn. ,,Doposazenie jednostki oSP
orzechowo w agregat prądotwórczy z osprzętem'' w wysokości 5 000 zł
Gmina Dywity na zadanię pn. ,,Finansowanie zakupów dla ochotniczej StruŻy Pozamej
w Brąswałdzie _ zwiększanie ochrony i poprawy stanu Środowiska w Powiecie olsztyńskim''
w wysokości 4 500 zł
ochotnicza Straz Pożama w Nagladach na zadanie pn. ,,Zwiększenie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego pTzez doposazenie jednostki oSP Naglady w specjalistyczny sprzęt
ratowniczo-gaśniczy" w wysokości 5 000 zł
ochotnicza StruŻPoŻama w Radostowie na zadanie pn. ,,Zakup pilarki łańcuchowej STHIL
MS 880 dla ochotniczej Strazy Pozarnej w Radostowie'' w wysokoŚci 5 000 zł
ochotnicza Straż Pozama w Jonkowie nazadartie pn. ,'Podniesienie potencjału ratown|czego
oSP Jonkowo poprzez doposaŻenie w pompę pływającą wraz Z osprzętem'' w wysokości
5 000 zł
Ochotnicza Straz Pozama w Lutrach na zadanie pn. ,,Zakup zintegrowanego systemu
alarmowania i ochrony ludności DSP 50'' w wysokości 5 000 zł
ochotnicza Straz Pozarna w Purdzi e na zadanie pn. ,,Zakup specjalistycznćj piły ratowniczej
do ratownictwa w poŻarach dla ochotniczej Strazy Pożarnej w Purdzie'' w wysokości
5 000 zł

10' ochotnicza StruŻ Pożarna w GryŹlinach na zadanie pn. ,,Doposazenie oSP w GryŹlinach
popruez zaklp pompy elektrycznej niezbędnej do usuwania wody z za|anych pomieszczeń''
w wysokości 5 000 zł

ll.ochotnicza Straż Pożarna w Świątkach na zadanie pn. 
",Zwiększenie bezpieczeństwa
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ptzeciwpoŻarowego przez doposażenie jednostki oSP Srł,iątki w specjalistyczny sprzęt
ratowniczo-gaśniczy'' w wysokoŚci 5 000 zł.

$ 2. Zarząd Powiatu odmawia udzielenia dotacji i przeznaczenia środków finanso!\Ych na nizej
wymienione zadania:

i. ochotnicza Straz Pozama w Bredynkach na zadanie pn. ,,Zakup stołu warsztatowego z
wyposażeniem narzędziowym do nowo budowanej strażnicy oSP Bredynki''
w wysokości 5 000 zł

2. ochotnicza StruŻPozama w Jezioranach na zadanie pn. ,,Zakup sprężarki do nabijania butli
do nadciśnieniowych aparatów oddechowych'' w wysokoŚci 5 000 zł
ochotnicza StraŻPoŻama w Nowej Wsi na zadantę pn. ,,Doposizeniejednostki ochotniczej
StraŹy Pozarnej w Nowej Wsi w sprzęt słuzący ochronie środowiska'' w wysokości 5 0a0 zł
ochotnicza Straz Pozarna w Waplewie na zadanię pn. 

',Doposazenie 
jednostki oSP w

Waplewie'' w wysokości 10 000 zł.

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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