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Przewodniczący

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w 

Zdzieszowicach projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Krapkowickiego wraz z uzasadnieniem.
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Projekt

z dnia 19 maja 2020 r. 
Zatwierdzony przez....

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krapkowickiego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 2245, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Miejska 
uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem 
na zakup nowego samochodu do transportu sanitarnego i transportu krwi wraz z wyposażeniem dla 
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Zdzieszowice na rok 2020.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczenia środków, 
określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Zdzieszowice a Powiatem Krapkowickim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych 
w odrębnych przepisach, w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek 
samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego. Na podstawie art. 220 ww. ustawy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może 
być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej 
lub pomoc rzeczowa. Podstawą przekazania środków na realizację niniejszej pomocy jest umowa 
określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

Starosta Krapkowicki w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 zwrócił się do 
Burmistrza Zdzieszowic z prośbą o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup nowego 
samochodu do transportu sanitarnego i transportu krwi wraz z wyposażeniem dla Krapkowickiego 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Nowy samochód do przewozu krwi w czasie walki z pandemią posłuży 
również do przewozu próbek osób potencjalnie zakażonych COVID-19. Zważywszy na te okoliczności 
podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krapkowickiego jest zasadne.

Sporządziła: Beata Sulik 
Zatwierdził: Wiesław Paliwoda


