
UCHWAŁA NR XXX/340/2016
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu z przeznaczeniem na 
zakup łóżek dla Oddziału Paliatywnego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego 

w Sandomierzu.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:

§ 1. 
Udziela się z budżetu Gminy Sandomierz pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu 
z przeznaczeniem na zakup łóżek dla Oddziału Paliatywnego Szpitala Specjalistycznego Ducha 
Świętego w Sandomierzu.

§ 2. 
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2016 rok w wysokości 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) na ww. 
zadanie.

§ 3. 
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Sandomierz, a Powiatem Sandomierskim.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Robert Pytka
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w tym m.in. w zakresie ochrony zdrowia. Mając na uwadze
rosnący problem dotyczący opieki paliatywnej na terenie miasta Sandomierza podjęcie przedmiotowej
uchwały daje możliwość polepszenia opieki w tym zakresie dla mieszkańców miasta. W świetle uregulowań
prawnych podmiotem tworzącym Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu jest Powiat
Sandomierski, w związku z tym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Powyższa uchwała jest kontynuacją uchwały intencyjnej, a środki zabezpieczone na w/w cel
pochodzą ze środków oszczędności Sandomierskiej Grupy Zakupowej.
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