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Projekt

z dnia  27 października 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia .................... 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizacje zadania pod nazwą 
„Przebudowa pomieszczeń SPZZOZ w Sandomierzu dla potrzeb oddziału rehabilitacji dziennej 

oraz zakup aparatury medyczne dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sandomierzu”. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn . zm.), art.55 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku 
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. t.j. 2007 Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 
220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 
wz z uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr XLV/389/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok. Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje: 

§ 1. 
Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz 

z przeznaczeniem na realizacje zadania „Przebudowa pomieszczeń SPZZOZ w Sandomierzu dla potrzeb 
oddziału rehabilitacji dziennej oraz zakup aparatury medyczne dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu”. 

§ 2. 
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 

budżetu na 2010 rok, w wysokości 500 000,00 zł. 

§ 3. 
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 

określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Sandomierz a Gmina Sandomierz. Do zawarcia umowy 
upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierz. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu złożył do Burmistrza 
Miasta Sandomierza pismo z prośbą o dofinansowanie projektu” Przebudowa pomieszczeń SPZZOZ 
w Sandomierzu dla potrzeb oddziału rehabilitacji dziennej oraz zakup aparatury medycznej”. Aby było 
możliwe udzielenie takiej pomocy konieczne jest podjecie stosownej uchwały. 


