
 -Projekt-

Uchwała Nr XLVI/    /2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 18 maja 2006 roku

w sprawie: przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2001r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn.  zm.)  w  związku  
z art. 55 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej  
(Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje :

§ 1

Przyznaje  się  dotację  samodzielnemu  publicznemu  zakładowi  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” w kwocie 66 657 zł (słownie: sześćdziesiąt
sześć  tysięcy sześćset  pięćdziesiąt  siedem złotych  00/100)  przekazanej  do  budżetu  powiatu  
z  rezerwy celowej  budżetu  państwa  dla  projektu  „Doposażenie  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  
w Wodzisławiu Śląskim w sprzęt medyczny dla bloku operacyjnego” w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr XLVI/    /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 18 maja 2006 roku

w sprawie: przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”. 

Zgodnie  z  zapisem  art.  12  pkt  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o  samorządzie

powiatowym do wyłącznej  właściwości  rady powiatu należy podejmowanie uchwał  w innych

sprawach  zastrzeżonych  ustawami  do  jej  kompetencji.  Natomiast  art.  55  ustawy  z  dnia  

30  sierpnia  1991r.  stanowi,  iż  samodzielny  publiczny  zakład  opieki  zdrowotnej  może

otrzymywać  dotacje  budżetowe  między  innymi  na  inwestycje,  w  tym  zakup  wysoko

specjalistycznej  aparatury  i  sprzętu  medycznego.  Dotacje  te  przyznaje  organ,  który  zakład

utworzył.

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej

w Wodzisławiu Śl.” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”

przystąpił  do  realizacji  projektu  pod  nazwą  „Doposażenie  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w

Wodzisławiu Śl. w sprzęt medyczny dla bloku operacyjnego”, którego przedmiotem był zakup:

trzech  stołów  operacyjnych,  dwóch  lamp  operacyjnych,  aparatu  do  znieczulenia  oraz

przewoźnego  aparatu  RTG.  Łączna  wartość  projektu  wyniosła  

666 565,59 PLN, w tym:

- 499  924,19  PLN  (75%)  –  udział  środków  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju

Regionalnego,

- 66 656,56 PLN (10%) – udział środków z rezerwy celowej z budżetu państwa,

- 99 984,84 PLN (15%) – udział środków własnych.

Zgodnie  z  wytycznymi  Ministerstwa  Gospodarki  i  Pracy  środki  z  budżetu  państwa  dla

samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  są  przekazywane  poprzez  organy

założycielskie w formie dotacji. Wnioskowana dotacja z budżetu państwa na omawiany projekt w

wysokości 66 657 zł tj. (udział środków z rezerwy celowej z budżetu państwa) została przyznana

decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2006 roku. 

Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę jak w sentencji przedłożonego projektu uchwały.  

Inspektor pełniący obowiązki
Naczelnika Wydziału Zdrowia

i Polityki Społecznej

/-/  Iwona Koczy


