
-Projekt- 
Uchwała Nr XVIII/    /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 marca 2008 roku 

 
 
w sprawie: wyraŜenia zgody na zawarcie umowy o przyjęciu pomocy finansowej 

udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Pszów  
oraz przekazania jej samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”  
w formie dotacji na zakup sprzętu specjalistycznego. 

 
Na podstawie 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.) art. 167 ust. 2 pkt 5 w związku  
z art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.  
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz art. 42 ustawy z dnia  
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 
89 z późn. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

1. WyraŜa się zgodę na zawarcie umowy o przyjęciu przez Powiat Wodzisławski pomocy 
finansowej od Miasta Pszów w formie dotacji celowej w wysokości 30 000 zł (słownie: 
trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana na podstawie umowy w formie 
dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego 
o standardzie co najmniej podstawowym. 

 
§ 2 

 
Do zawarcia umów określających szczegółowe zasady przekazania, wykorzystania  
i rozliczenia pomocy finansowej i dotacji, o których mowa w § 1 upowaŜnia się Zarząd 
Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 

do projektu uchwały  Nr XVIII/...../2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 27 marca 2008 roku 

 

w sprawie: wyraŜenia zgody na zawarcie umowy o przyjęciu pomocy finansowej 
udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Pszów oraz 
przekazania jej samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej 
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” w formie dotacji 
na zakup sprzętu specjalistycznego. 

 

 
 

Rada Miejska w Pszowie podjęła uchwałę Nr XIV/118/2008 z dnia 13 lutego 2008r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu w formie dotacji 

celowej w wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego. 

MoŜliwość udzielenia takiej pomocy Powiatowi Wodzisławskiemu stwarza zapis  

art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, który stanowi,  

iŜ wydatki budŜetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone są na realizację zadań 

określonych w odrębnych przepisach, w tym w szczególności na pomoc finansową dla innych 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Natomiast zgodnie z zapisami art. 175 ww. ustawy podstawą przekazania środków  

na realizację pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego jest umowa 

określająca przeznaczenie i zasady rozliczania tych środków. 

Dlatego teŜ konieczne jest podjęcie przez Radę Powiatu Wodzisławskiego stosownej 

uchwały o wyraŜeniu zgody na zawarcie umowy o przyjęciu przez Powiat Wodzisławski 

niniejszej pomocy. 

Jednocześnie zaznaczyć naleŜy, iŜ art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.  

o zakładach opieki zdrowotnej stanowi, iŜ dotacje dla zakładu przyznaje organ, który zakład 

utworzył. Z tego względu koniecznym jest wskazanie w uchwale, iŜ niniejsza pomoc 

finansowa zostanie przekazana przez Powiat Wodzisławski w formie dotacji Zespołowi 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach.  

Mając na uwadze powyŜsze, wnoszę jak w sentencji przedłoŜonego projektu uchwały. 

 
Z-ca Naczelnika Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej 
 

/-/ mgr Anna Zawadzka 


