
- Projekt - 
Uchwała Nr XVI/      /2012 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 marca 2012 roku 

 
 
w sprawie:  wyrażenia zgody na udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej 

w wysokości 5 000 zł. 
 
 
Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 47 
ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 80, poz. 526 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  
 

 
Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Wyraża się zgodę na udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w wysokości 
5 000 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca  
w Wodzisławiu Śląskim, na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci 
analizatora do badań biochemicznych.  

§ 2 
 

Szczegółowe warunki przekazania, wykorzystania i rozliczenia pomocy finansowej zostaną 
określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Wodzisławskim, a Województwem 
Śląskim.  

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu Uchwały Nr XVI/      /2012 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 marca 2012 roku 

 
 
w sprawie:  wyrażenia zgody na udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej 

w wysokości 5 000 zł. 

 
 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu 

Śląskim pismem z dnia 2.03.2012r., znak DS./998/2012 zwróciła się z prośbą do Zarządu 

Powiatu Wodzisławskiego o pomoc finansową na zakup sprzętu medycznego tj. analizatora 

do badań biochemicznych. 

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim jako specjalistyczna 

jednostka od wielu lat zajmuje się leczeniem pacjentów ze schorzeniami dróg oddechowych, 

zarówno w warunkach stacjonarnych tj. hospitalizacji chorych w szpitalu,  

jak i ambulatoryjnych w poradni przyszpitalnej. Aparat do badań biochemicznych będzie 

stanowił część wyposażenia laboratorium. Koszt w/w aparatu to około 35 000 zł.  

Zgodnie z zapisem art. 12 pkt 11 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. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych stanowi, iż z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie 

dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. 

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

 

 

      Naczelnik Wydziału 

        Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

               /-/ mgr Iwona Koczy 


