Projekt
z dnia 19 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GODÓW
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r.,
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3, art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 295 z późn. zm. ),
Rada Gminy Godów
uchwala:
§ 1. Udziela się w 2020 roku dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Godów Powiatowemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul.
26 Marca 51, w wysokości 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup napędu
ortopedycznego do małych kości.
§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia dotacji oraz sposób jej rozliczenia określi umowa zawarta z dotowanym
podmiotem.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Pismem z dnia 21 września 2020 r. Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskiem zwrócił się o pomoc finansową na zakupu napędu ortopedycznego do
małych kości.
Środki na ten cel zostały zabezpieczone w bieżącym budżecie w dziale 851 rozdział 85111 § 6220.
Stosownie do zapisów art. 114 ust. 1 pkt 3 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego
środki publiczne z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego, w formie dotacji w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych.
Podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione
Osoba
merytorycznie
odpowiedzialna
za przygotowanie
aktu

Radca Prawny
data i podpis

Skarbnik Gminy
data i podpis

Zastępca Wójta
data i podpis

Sekretarz Gminy
data i podpis

data i podpis
Akceptacja
Kierownika
Referatu

data i podpis
Wpłynęło
do biura rady
data i podpis

Skierowano da zaopiniowania na
posiedzenia Komisji
□ Edukacji, Kultury i Zdrowia
□ Mienia Komunalnego,
Ochrony Środowiska i
Bezpieczeństwa Publicznego
□ Rozwoju Gospodarczego i
Budżetu

Wynik głosowania
za
przeciw
wstrzymujących się
za
przeciw
wstrzymujących się
za
przeciw
wstrzymujących się
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